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СУЧАСНІ СТУДІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ ТЕРМІНІВ
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Громко Тетяна Василівна, кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української мови
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Анотація. Народні географічні терміни – невичерпне джерело поповнення наукової термінології, адже науковці
можуть ввести їх до спеціальної літератури, а самі терміни точно й предметно інформують про зміст та нюанси
географічного об’єкта, природного явища, процесу. Вивчення географічної термінології стає все більш і більш актуальним і в лінгвістичному аспекті, і в межах етнолінгвістики, топоніміки як розділу ономастики (у межах мовознавства), а також топоніміки як географічної дисципліни. Склад географічної термінології й усебічна інформація
про цю групу лексичних одиниць для кожного регіону є цінною і важливою не тільки для фахівців з топоніміки,
але й для діалектологів. Українська народна географічна лексика сформувалася на місцевих діалектних назвах з її
говірковими особливостями, що зумовило виникнення народних назв, притаманних тільки для українського діалектного континууму. В історії вивчення українських народних географічних термінів констатується недостатнє
дослідження з цієї точки зору українського діалектного ареалу. Проаналізовано праці, присвячені народній географічній термінології. Указані регіональні дослідження для заповнення лакун народної географічної термінології на
всеукраїнському континуумі, які в перспективі сприятимуть створенню Словника народної географічної термінології України.
Ключові слова: лексика, термінологія, народний географічний термін, апелятив, діалект, ареал, словник, ономастика.
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Abstract. Folk geographic terms are an inexhaustible source of refinement of scientific terminology, because scientists
can introduce them into special literature, and the terms themselves accurately and substantively inform about the content
and nuances of a geographical object, a natural phenomenon, and a process. The study of geographical terminology is
becoming more and more relevant both in the linguistic aspect and within the framework of ethnolinguistics, toponymics
as a section of onomastics (within linguistics), as well as toponymics as a geographical discipline. The composition of
geographic terminology and comprehensive information about this group of lexical units for each region is valuable and
important not only for toponymic specialists, but also for dialectologists. Ukrainian folk geographic vocabulary was formed
on the local dialectal names with its communicative peculiarities, which resulted in the emergence of folk names, inherent
only to the Ukrainian dialect continuum. In the history of the study of Ukrainian folk geographic terms, insufficient research
is drawn from this point of view of the Ukrainian dialectal area. The works devoted to popular geographic terminology are
analyzed. Specified regional studies to fill the lacunae of the national geographic terminology on the nationwide continuum,
which in the long run will contribute to the creation of the Dictionary of Popular Geographical Terminology of Ukraine.
Keywords: vocabulary, terminology, popular geographic term, appeal, dialect, range, dictionary, onomastics.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Дослідження народних географічних термінів є неновим в мовознавстві. Кожна країна чи діалект
має свою загальнонаціональну і місцеву географічну
термінологію. У географічній термінології діалектів відображено всі сторони реальної дійсності: географічні
особливості ареалу, матеріальне і духовне життя народу,
що репрезентує наївну розмовно-побутову картину світу
носіїв діалектної мови. При цьому народна географічна
термінологія відзначається значною розгалуженістю,
самобутністю свого лексичного фонду, а також певною
структурною організацією. Тобто народна географічна
термінологія на сучасному етапі – це сукупність упорядкованої й системно організованої лексики.
Місцева географічна лексика численна за своїм складом група слів, що означає різні об’єкти ландшафту.
Вона є частиною лексичної системи, однієї з термінологічних систем мови або діалекту, тому їй повною
мірою властиві будь-якого роду ономасіологічні і семасіологічні процеси, що протікають у сфері конкретної,
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денотативної лексики. У межах окремо взятого народного говору географічні терміни, як правило, однозначні,
позбавлені переносно-образних значень і емоційно-експресивної функції, водночас народна географічна термінологія має свою специфіку, зумовлену тісним зв’язком,
по-перше, з топонімічними утвореннями і, по-друге, з
реаліями географічного середовища, що динамічно змінюються. Учені відзначають важливе місце народної географічної термінології між діалектною лексикологією
й ономастикою. Системну організованість досліджуваної географічної лексики засвідчують різні внутрішньолінгвальні (динамічність семантики лексем, явища синонімії, антонімії, звуження чи розширення семантики
номінації реалій) та позалінгвальні чинники (геоморфологічні, гідрографічні особливості території, історичні,
соціально-економічні). Тому дослідження лексем на
позначення географічних об’єктів має важливе значення
не лише для мовознавчих студій, а й для природничих,
історичних, етнологічних тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтову5
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ється автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Географічна термінологія зібрана на
рівні національних словників і досліджена в польській
(П. Ніцше [1]), чеській і словацькій (Р. М. Малько [2]),
болгарській (Е. А. Григорян [3]), сербській і хорватській
(Я. Шутц [4]), білоруській (І. Я. Яшкін [5]), російській
(Е. М. Мурзаєв [6]) мовах. Узагальнюючою працею такого типу в слов’янському мовознавстві стала монографія М. І. Толстого «Славянская географическая терминология: Семасиологические этюды» [7].
Формування цілей статті (постановка завдання).
Проблема всебічного аналізу слов’янської географічної
термінології в межах конкретних діалектних територій
дедалі виразніше стає однією з найактуальніших, оскільки окреслена група лексики потребує ще ґрунтовного
опису й вивчення через недостатнє обстеження з цього
погляду українського діалектного ареалу.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Українська народна географічна лексика сформувалася
на місцевих діалектних назвах з її говірковими особливостями, що зумовило виникнення народних назв, притаманних тільки для українського діалектного континууму.
Початки вивчення народних географічних термінів в
Україні (а це описові дослідження зі спробами заміни загальнопоширених інтернаціональних наукових термінів
і номенклатурними словами з діалектної та розмовної
мови) сягають кінця XIX – початку XX століття і належать одному з фундаторів українського термінознавства
І. Г. Верхратському з рядом його праць, наприклад «Нові
знадоби номенклятури і термінольогії природописної,
народної, збирані між людом» (1908) [8]. Першим дослідником народної географічної термінології в Україні
вважають основоположника української національної
географії С. Л. Рудницького з його працею «Начерк
ґеоґрафічної термінольоґії» (1908) [9]. У їхніх працях
1908 року міститься актуальна для того часу інформація про особливості народної географічної термінології,
а виданий Я. Ф. Головацьким «Географический словарь
западнославянских и югославянских земель и прилежащих стран» (1884 р.) [10] містить пояснення географічних назв Західної України.
У цей час народні географічні терміни увійшли до
загальновідомих лексикографічних видань, а також до
спеціальних географічних джерел та ін., що є важливим фактом для історії української літературної мови та
української географічної наукової термінології.
Другий період у вивченні українських народних географічних термінів, а це середина – кінець ХХ століття,
відзначається укладанням ряду словників та ономастичних розвідок різних регіонів України: це словники
С. Грабця «Географічні назви Гуцульщини» (1950 р.)
[11], Я. А. Рудницького «Географічні назви Бойківщини»
(1962 р.) [12], Т. О. Марусенко «Материалы к словарю
украинских географических апеллятивов (названия рельефов)» («Полесье», 1968 р.) [10].
До цього періоду відносимо перший опис народної географічної термінології Є. О. Черепанової
«Географическая терминология Черниговско-Сумского
Полесья» (1983 р.) [13] на основі словника «Народная
географическая терминология Черниговско-Сумского
Полесья» (1984 р.) [14] як взірець лексико-семантичного
опису «польових» матеріалів окремого регіону України.
Важливим внеском у становлення української народної географічної термінології є дисертаційне дослідження П. П. Чучки «История становления украинской
географической номенклатуры» (1981 р.) [15], основним
аспектом якого було дослідження процесу розвитку й
становлення української географічної номенклатури від
періоду загальносхіднослов’янської мовної єдності до
сучасного її стану. Це своєрідне узагальнення, актуальне
як для того часу, так і нині.
Третій період вивчення народних географічних тер6
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мінів в Україні – початок ХХІ століття – відзначається
науковим розвитком досліджень народних географічних
назв у двох напрямках: аналіз окремих розділів (тематичних груп) й узагальнене їх вивчення на окремій території. Сьогодні видано словники: О. К. Данилюк «Словник
народних географічних термінів Волині» [16, 17, 18,
19], Т. В. Громко, В. В. Лучика, Т. І. Поляруш «Словник
народних географічних термінів Кіровоградщини»
(1999 р.) [20], дисертації [21; 22] та окремі монографічні
розвідки [23].
Дисертаційні роботи Н. П. Сіденко «Географічна
апелятивна лексика східностепових говірок Центральної
Донеччини» (2003 р.) [24], І. М. Потапчук «Народна географічна термінологія в західноподільських говірках»
(2012 р.) [25], С. В. Шийки «Народна географічна термінологія Рівненщини» (2013 р.) [26], О. М. Слободян
«Географічна народна термінологія українських східнослобожанських говірок Луганщини» (2017 р.) [27].
Щодо сучасних тенденцій вивчення народної географічної термінології можна констатувати, що народна
географічна термінологія в слов’янських мовах вивчається в різних аспектах – співвідношення споконвічної
і запозиченої лексики, етимологічному та системному.
Актуальним залишається дослідження динамічних процесів у народній географічній термінології у просторі й
часі. Українська регіональна географічна термінологія
стала об’єктом багатьох діалектологічних праць, однак
досі не досягнуто повноти репрезентації фактичного
матеріалу через відсутність свідчень з окремих ареалів
України та застосування різних за об’ємом питальників і
прийомів опису фактичного матеріалу.
Об’єктом дослідження українських мовознавців
сьогодні слугують народні номени й наукові терміни
української мови, уживані в різний час для позначення
натурогенних об’єктів географічної оболонки Землі.
Актуальними є наведення ареальних та хронологічних
даних про фіксацію народних географічних термінів.
Народні географічні терміни стали об’єктом багатьох
діалектологічних праць в українському мовознавстві.
Однак, на жаль, у наш час можна констатувати лакунарність досліджень в межах українського континууму,
тобто неповноту репрезентації фактичного матеріалу через відсутність свідчень з окремих ареалів України. Ще
однією проблемою визначаємо відсутність системного
збирання матеріалу (укладання уніфікованих питальників), а також визначення єдиних вимог до збирання й
опису фактичного матеріалу та його первинної класифікації.
Висновки дослідження і перспективи подальших
розвідок цього напряму. Українські народні географічні
терміни вивчаються в аспекті співвідношення споконвічної і запозиченої лексики, етимологічному та системному. Становлення, розвиток і функціонування місцевої
народної географічної термінології визначається рядом
позамовних і власне мовних факторів, які перебувають
у тісному взаємозв’язку. Сфера функціонування, семантичні зрушення й особливості значення впливають на
ареальне закріплення народних географічних термінів.
Склад географічної термінології й усебічна інформація
про цю групу лексичних одиниць для кожного регіону є
цінною і важливою не тільки для фахівців з топоніміки,
але й для діалектологів. Вивчення географічної термінології стає все більш і більш актуальним і в лінгвістичному аспекті, і в межах етнолінгвістики, топоніміки як
розділу ономастики (у межах мовознавства), а також топоніміки як географічної дисципліни.
Українська народна географічна лексика сформувалася на місцевих діалектних назвах з її говірковими
особливостями, що зумовило виникнення народних
назв, притаманних тільки для українського діалектного
континууму. Попередній аналіз праць, присвячених народній географічній термінології України показав позитивний рух досліджень у цьому напрямку. Водночас, не
зважаючи на свій не зовсім достатній рівень вивчення
Humanitarian Balkan Research. 2018. № 1
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народних географічних термінів в Україні, у багатьох
моментах він міг би бути зразком для інших слов’янських студій. У перспективі всеукраїнський збір фактичного матеріалу приведе до створення Словника народної
географічної термінології України та фундаментального
дослідження української народної географічної термінології у просторі й часі.
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Аннотация. Творчество выдающегося представителя азербайджанской литературы XX века Сулеймана Велиева
с точки зрения идейного содержания отличается богатством, а поэтика отличается оригинальностью. Сущность
творческой поэтики Сулеймана Велиева рассматривается на примере реализации идей писателя в художественных произведениях. Художественный конфликт Сулеймана Велиева и сюжетное решение его анализируется на
основе конкретных примеров жанровой направленности и композиционной насыщенности. В статье рассматривается стиль писателя, методы изложения и описания, а также характер использования художественных средств
выражения. Были идеологические принципы, которые в какой-то степени ограничивали творческие возможности
социалистического реализма, вводя их в определенные рамки: это партийность, классовость, непосредственная
помощь строительству социализма. Все это иногда полностью утилитаризировало творческий процесс, приводя
к требованию стать «колесом или винтиком» в партийной работе. В литературе социалистического реализма это
порой приводило к схематизму, к созданию слабых, порой повторяющих друг друга произведений. Вместе с тем
талантливые писатели творчески подходили и к указанным принципам классовости и партийности, сумев соотнести
их с требованиями времени и потребностями народа (принципом народности). Подобные талантливо написанные
произведения выражали сущность переживаемого времени намного полнее и правильнее, нежели основанные на
призывах коммунистической партии.
Ключевые слова: азербайджанская литература, Сулейман Велиев, художественный конфликт, сюжет, композиционная насыщенность, выразительность, способы изображения.
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Abstract. Works of Suleyman Veliyev, the outstanding representative of the Azerbaijani literature of the XX century,
are distinguished by their rich ideological content and originality of the poetics. The essence of Suleiman Veliyev’s creative
poetics is reviewed on the example of the realization of his ideas in his works. Suleyman Veliyev’s artistic conflict and its
plot solution are analyzed on the basis of specific examples of genre orientation and compositional saturation. The article reviews the writer’s style, methods of narration and description, as well as the nature of the use of artistic means of expression.
There were ideological principles that, to a certain extent, limited the creative possibilities of socialist realism, introducing
them into a certain framework: it was partisanship, classuality, direct assistance to the construction of socialism. All of this
sometimes completely utilized the creative process, leading to the demand to become a “wheel or cog” in party work. In
the literature of socialist realism, this sometimes led to schematism, to the creation of weak, sometimes repetitive works.
At the same time, talented writers creatively approached the indicated principles of classism and partisanship, managing to
correlate them with the requirements of the times and the needs of the people (the principle of nationality). Such talented
written works expressed the essence of the experienced time much more fully and correctly than based on the appeals of the
Communist Party.
Keywords: Azerbaijani literature, Suleiman Veliyev, artistic conflict, plot, compositional saturation, expressiveness,
ways of depiction.
Постановка проблемы. Творческая жизнь каждого
писателя формируется под влиянием идеологических и
художественных требований своей эпохи. Но здесь важную роль в то же время играют художественный талант
писателя, его профессиональные поиски. Присоединяясь
к идеям этого периода, мастер художественного пера
выступает с позиций определенных литературно-художественных ценностей и жизненных наблюдений.
Творчество Сулеймана Велиева (1916-1996) обусловлено ведущим положением социалистического реализма,
как одним из художественных направлений азербайджанской литературы ХХ века. Известно, что это литературное направление имеет определенные эстетические
нормы. Хотя писателям было нелегко следовать этим
нормам, они могли, в силу своего таланта, создавать настоящие образцы художественного творчества.
Анализ актуальных исследований. Различные аспекты тематики художественных произведений, написанных в духе социалистического реализма, исследованы
многими ведущими специалистами в области истории
советской литературы, в том числе представителями
отдельных национальных республик. Это М.Бахтин,
К.Кларк, Т.А.Круглова, Д.Лукач, А.В.Луначарский,
А.И.Морозов, многие другие исследователи, рассматривавшие как сущностные особенности направления
социалистического реализма в литературе и искусстве,
так и качественную характеристику отдельных жанров
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в национальной литературе. В Азербайджане указанные
проблемы исследовали Ф.Мехди, Дж.Ахмедов, М.Ариф
и др. Вопросы творчества С.Велиева, как ведущего
представителя азербайджанской литературы в составе
социалистического реализма, рассмотрены нами с точки
зрения целостного подхода к характеристике творчества
писателя.
Изложение основного материала. У социалистического реализма были нормативы, которые обосновывали
их ведущую роль в соответствии с требованием времени,
и потому служили источником вдохновения писателей.
К примеру, одним из основных требований социалистического реализма было рассматривать жизнь, реальность
в постоянном развитии и революционном движении; в
целом это было связано также с творческим методом реализма. В творчестве Сулеймана Велиева этим требованиям отвечала концепция человека с активной жизненной позицией, который ведет борьбу в условиях, когда
необходимо изменить реальность. Творческому духу
писателя также отвечало требование выражать чаяния
народа, соответствовать принципу народности.
В творчестве Сулеймана Велиева образы героев, созданные им, отвечали именно этим реалиям, поскольку
они с честью выходили из испытания войной, международными конфликтами, репрессиями, из процессов
производственного строительства. Ясно, что силу художественного творчества показывает не то, в каких услоHumanitarian Balkan Research. 2018. № 1
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виях ты пишешь, а то, как пишешь, в какой степени это
отвечает требованиям литературы и искусства.
Художественный конфликт и его сюжетное решение. Успех творческих решений Сулеймана Велиева
обеспечило также то, что писатель сумел правильно выделить конфликты своего времени, превратив их в художественный конфликт своего произведения. Для того,
чтобы убедиться в этом, достаточно просто сделать экскурс в историю художественного творчества С.Велиева.
Основной социальный конфликт в 1930-е годы определялся пафосом классовой борьбы. Писатели при этом
предпочитали больше обращаться в прошлое, выражая
идею классовой борьбы через необходимость изменения национального прошлого революционным путем. В
своей повести «Усатый господин» С.Велиев последовал
именно такому пути. В произведении в основе художественного конфликта стоит борьба между интернациональным рабочим классом и международным капитализмом, который рабочие хотят свергнуть. Конкретным
художественным материалом в конфликте между рабами и господами является бакинская нефть. С позиции
сегодняшнего дня идея классовой борьбы отошла в
историческое прошлое. Однако повесть «Усатый господин» и сегодня читается с большим удовольствием [1,
с.69-25]. Причиной тому является то, что образ частного
собственника Шапаринского воплощает в себе капиталистический мир в целом, на международном уровне, а
во главе борющихся сил стоят национальные образы, подобно Усатому господину и Мустафе. Азербайджанский
писатель воплотил в этом произведении идею возврата
народом своих нефтяных богатств, в прошлом захваченных иностранными собственниками.
Еще один пример. В 1960-е годы основной социальный конфликт составляло противоречие между
жизненными реалиями и идеологическими иллюзиями. С.Велиев это противоречие раскрыл на примере
художественного конфликта, изображенного в романе
«Узелки» [2, с.259-517]. У героя произведения Васифа
есть свои жизненные реалии: он был в ссылке, видел
жестокую правду жизни. Однако после возвращения его
будто заставляют забыть эту жестокую правду, принуждая построить свое счастье на лжи. Основная идея произведения, заключающаяся в необходимости выведения
наружу глубокого нравственного отчуждения, и сегодня
актуальна, как никогда.
В 1970-е годы моральный упадок советской жизни
еще больше вырос. Через общество все это воздействовало также и на личную жизнь людей и их духовный
мир. Основу повести Сулеймана Велиева «Как я возродился» [3, с.173-207], составил художественный конфликт, связанный как раз с нравственным отчуждением.
Герой произведения является участником войны, он был
в международном движении Сопротивления против фашизма. Однако он не может получить удостоверение ветерана войны. Дело в том, что они дают лицензию только
тем, кто сражался в армии, а герой не может представить
документ из-за того, что когда-то попал в плен. В произведении повествование идет от имени героя, и ясно, что
в сущности он является прототипом самого Сулеймана
Велиева. Писатель развивает духовный конфликт, основываясь на глубоких жизненных наблюдениях. Бывший
одноклассник главного героя Зульфали, который пошел
на фронт одновременно с ним, служил в госпитале и в
настоящее время работает на большой должности, при
этом быстро всего добивается. Чтобы получить удостоверение ветерана войны и прекратить бюрократические
проволочки, он предлагает использовать знакомство,
причем даже стать свидетелем его 7ъэ
пребывания на войне. Герой не согласен с мошенничеством, и между ними завязался интересный диалог.
«Я гневно сказал: «О, еще не хватало, чтобы я за законное дело унижался. Я что, должен получить поддельное
удостоверение? Как у тебя язык повернулся сказать мне
это? Я совсем не ожидал от тебя!»
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- Вот вижу, что ты такой, как прежде. Ты странный
по своей природе, совсем не меняешься. Простое дело
ты всегда усложняешь. Ты хочешь, чтобы тебе на голову
свалилась проблема. Ты не человек сегодняшнего дня.
Разве ты не слышал поговорку: легче плыть по течению!
- но не с такими, как ты...” [3, с.201]
В данном случае противостояние между понятиями «человек сегодняшнего дня» и «странный человек»
в целом обобщает советский образ жизни. Фактически
здесь выражается конфликт между идеальными человеческими и советскими реалиями. Следуя этому идеалу, Аяз, герой романа «Каменный родник» [4] отправляется в Сибирь, так же, как и тысячи, десятки тысяч
людей, которые были выброшены из идеалов лжи в
жестокую реальность, в суровые природные условия.
Художественный конфликт романа – это борьба человека с природой за свою жизнь. Примечательно также то,
что тот, кто побеждает природу, все-таки сталкивается
и с «сегодняшними людьми», представляющими общество в далекой Сибири. Роман был одним из образцов
доказательства того, что советский образ жизни исчерпал себя.
Сулейман Велиев писал произведения в эпических
жанрах. Используя богатые средства художественной
прозы, в выражении конфликта он в основном исходил
из сюжета. Дело в том, что в эпических произведениях
художественный сюжет является ключевым компонентом. В произведениях Сулеймана Велиева сюжет, основанный на разрешении художественного конфликта, совершенен. Писатель может полностью загрузить
идею в сюжет и выразить ее также посредством сюжета.
Независимо от того, каково произведение в соответствии
с требованиями жанра, компактное, однолинейное или
разветвленное, у Сулеймана Велиева сюжет со всеми
элементами является магистральным путем, основным
способом привлечь внимание читателя и проникнуть в
его сердце.
В повести «Творожный чибис» [1, с. 7-68], после вступительного слова писателя о маленьком герое
Ибише, на основе сюжета завязывается первоначальный
узел повествования, где происходит столкновение сынка из богатой семьи Фарруха и Ибиша. Интерес читателя
напрямую связан с конфликтом между детьми и корнем
его, скрытым в социальном неравенстве. В последующих эпизодах писатель развивает тему социального конфликта, описывая поступки, которые Ибиш и его друзья
совершали против хозяев, и поступки богатых, совершаемых против рабочих, ввязавшихся в революционную
борьбу. Каждый эпизод усугубляет конфликт, предоставляя подробную информацию о богатых и бедных, их
быте и жизни. Кульминацией стало то, что самые младшие брат и сестра Ибиша накануне праздника Новруз голодали. Ибиш решил поохотиться на птицу чибис. Здесь
одновременно раскрываются моменты, когда подросток,
у которого только начало формироваться общественное
сознание, начал сопереживать радость активной борьбы
с богачами, раздавая листовки с революционным содержанием. Но горькая реальность говорит совсем о другом.
Смерть Ибиша приводит к митингу протеста в деревне.
Художественный конфликт обусловлен этим сюжетным
поворотом (антагонизм социальных сил). Проводя читателя через социальные конфликты, автор знакомит его с
глубокими жизненными противоречиями.
В романе «Спорный город» [5] сюжет многомерен. В
соответствии с несколькими идейными линиями, которые автор хочет выразить, созданы художественные образы, каждый из которых имеет свою жизненную историю и соответствующее сюжетное выражение. Когда мы
впервые встречаем Зору и Силу в начале романа, кажется, что в произведении это основная линия. Через некоторое время мы знакомимся с Асланом, видим описание
его жизни и решаем, что главная сюжетная линия в романе принадлежит Аслану. Есть образы Аниты, а также
Павла, Августа Эгон и Раде Душана, которые на основе
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своей жизненной канвы вступают в роман. Писатель делает краткие экскурсы, обращаясь к эпизодическим образам, разветвляя сюжет. Однако помещение каждого
из образов в сюжет не приводит к потере целостности и
системности. Дело в том, что все сюжетные линии объединяются вокруг борьбы партизан против единого врага – немецкого фашизма, и именно эта сюжетная линия
является основной. В таком случае другие события также дополняют сюжет, представляя различные секретные
операции и открытые сражения партизан против фашизма.
Не случайно, что Зора, Сила и Павло Мадзини начали свою тайную деятельность в городе Триесте, находящимся в горах Триглав Италии. Здесь завязывается сюжетный узел о борьбе с фашизмом. Цель романа – показать борьбу за освобождение Триеста. Позже развитию
сюжета послужат также изображение жизни партизан
и различные боевые действия в горах Триглав. Момент
кульминации – анализ последних сражений за Триест, в
конце романа. Независимо от того, кто выживет в этой
смертельной схватке, победят антифашистские патриотические силы, побежденным становится фашизм и его
идейные сторонники.
Сулейман Велиев умеет держать своих читателей в
напряжении не только в широкомасштабном сюжете,
но и в компактных сюжетных сценах, не давая угаснуть
их интересу. Это подтверждают рассказы писателя о
войне, о международных делах или сатирические истории. Рассказ «Кисть винограда» [1, с.395-405] повествует о колониальной эре алжирского народа. Экспозиция
истории напрямую завязывает сюжетный узел через
конфликт. Издатель газеты в Алжире обращается к известному писателю Анри Паве, чтобы тот написал для
газеты статью о «природе, сельской жизни», хоть это и
не политическая проблема, и уговаривает его отправиться в деревню Зюмуруддин. Анри Пава является публицистом; как писатель, он сторонник народа и поддерживает его борьбу.
Газетный издатель не знает об этом и отправляет
своего писателя в деревню, к знакомому Эдгару Пино,
которого называют королем винограда. Это загадочный
момент, выражающий внутренний конфликт, определяет весь ход сюжетной линии, а сюжет продолжает
раскрываться через неожиданные ходы. Эдгар Пино
рассказывает о своих талантах и восхваляет свой сад,
писатель интересуется также и жизнью арабов, работающих на его плантации. Случайно при этом какая-то
старуха спрашивает о судьбе своего пропавшего сына.
Анри Пава также заинтересовался несчастным случаем. Никто не знает, жив или умер этот мальчик. Другая
тайна возникает, когда гость хочет сорвать виноградную
лозу, растущую вдоль забора. Эдгар Пино не позволяет
ему подходить к этой лозе под предлогом того, что там
есть змеиное гнездо.
Кульминационный момент возникает, когда Эдгар
Пино прислал большую корзину винограда для Анри
Пава. Предприниматель с удивлением видит, что писатель живет в бедном арабском квартале. Когда он находит нужный адрес, он понимает, что ошибся в человеке, особенно когда узнает, что писателя арестовали за
помощь арабам. Еще одна интрига заключается в том,
что Анри, отсидев в тюрьме полгода, после освобождения снова путешествует в деревню Зюмюруддун, чтобы завершить свой рассказ о ней. В это время старый
сельчанин, знакомый ему и находящийся при смерти,
рассказал писателю, что его жена умерла, а сын убит.
Оказывается, Эдгар Пино убил молодого сельчанина в
саду из-за похищения одной кисти винограда и закопал
его у виноградной лозы возле забора. На самом деле храбрый молодой человек был убит за призыв жителей деревни к мятежу. Писатель перерабатывает рассказ и печатает ее как «Кисть винограда». Таким образом, Эдгар
Пино, вышедший после заключения из тюрьмы и выдававший себя за друга арабов в Алжире, был разоблачен
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писателем. Через кажущийся простым сюжет Сулейман
Велиев смог обобщить тяжелую судьбу алжирского народа, борющегося за свободу.
Художественный конфликт и его сюжетное разрешение важны, но недостаточны для полноты выражения
идеи писателя. Творческое использование других компонентов, таких, как композиция, язык, художественная
выразительность, жанр и элементы стиля, обусловливают своеобразие творческой личности писателя.
Жанровое своеобразие и завершенность композиции.
Сулейман Велиев – писатель, глубоко проникший в секреты литературы и искусства. Знание литературы и талант видеть и изучать жизнь с первых шагов творчества
обогащали и оттачивали его перо. Об этом свидетельствует переработка писателем отдельных произведений
в каждом новом издании, их художественная шлифовка.
У Сулеймана Велиева не только есть идеи и цели, которые он в каждый новый период хотел передавать своим
читателям, но он также точно знает, как, в каком жанре
выразить эти идеи, обрисовать в совершенной композиции и художественной завершенности. «Современность,
народность, элегантность, четкий сюжет и композиция,
жизненный конфликт, конкретность, сжатость являются
основными атрибутами произведений писателя» [6, с.3].
У Сулеймана Велиева верное чутье на жанр. Он создал четыре крупномасштабных романа: «Спорный город», «Узлы», «Каменный родник», «Кровавый очаг».
Каждый из романов олицетворяет важные идеи своей эпохи – военные реалии, реалии репрессий, реалии
общества, идеи свободы колониальных народов, здесь
же воплощена концепция борющегося человека с активной жизненной позицией, которую писатель разрабатывал всю жизнь. Сулейман Велиев также написал
произведения «Усатый господин», «Сырный чибис»,
«Город Керчь», «Тюркская девушка», «Как я выздоровел», «Светлая сторона», «Из-за границы на родину»,
«Любовь топит лед», «В туманный день» и т.д. Им написана также документальная повесть «Звезды мастера
Пири» и мемуарное произведение «Птица со сломанным
крылом летает». Все они создают широкую панораму
эпохи, выражая идеи и ценностный мир писателя на конкретном жизненном материале и человеческих судьбах.
Как правило, у С.Велиева идейно-композиционное
решение крупных жанров (романов и повестей), точное и верное. Оставляя основным компонентом сюжет,
писатель в правильном соотношении и к месту применяет разнообразные композиционные элементы, как художественную необходимость. Как писал в свое время
М.Бахтин, «композиционные формы, организующие
материал, носят телеологический, служебный, как бы
беспокойный характер и подлежат чисто технической
оценке: насколько адекватно они осуществляют архитектоническое задание. Архитектоническая форма определяет выбор композиционной» [7, с.21].
Несмотря на разнообразие крупномасштабных работ
Сулеймана Велиева, в их структурной композиции всегда соблюдаются пропорции и гармоничное соотношение
компонентов. Как правило, роман и повести всегда начинаются непосредственно с событий, связанной с деятельностью основных героев. Писатель не медлит, чтобы ввести читателя в курс дела. В заключительной части
произведения также показывается результат событий,
судьба героя. Писатель предпочитает символические
окончания с метафорическим смыслом. Как бы это номинально не выглядело, имена произведений писателя
также включают в себя символические и метафорические значения.
Роман «Спорный город» начинается с сообщения о
том, как в городе Триесте Зора наклеивает листовки с
призывами против оккупантов на заборы и стены домов.
Роман заканчивается в духе триумфа, торжеством при
освобождении города. Однако, поскольку в жизни борьба не завершается, в конце романа особо подчеркивается
и название романа «Разделение Триеста на зоны» и то,
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что он является «Спорным городом».
Изложение романа «Узлы» также символично, содержа в себе противоречия, порожденные обществом. Это
также есть выражение противоречий в моральном состоянии главного героя по отношению к обществу и людям.
На протяжении всего романа Васиф открывал для себя и
пытался решить эти противоречия. Роман как раз начинается с одного из таких моментов, когда герой возвращается из ссылки поездом Москву-Баку: сидя в вагоне,
он размышляет о подобных проблемах и противоречиях.
Роман продолжается на «поле битвы» «воинствующего
человека» с подобными противоречиями в различных
сферах жизни – в обществе, в повседневной жизни, в духовности, в производстве, и заканчивается его победой.
Моральные страдания переходят от героев к антигероям
и роман заканчивается зарисовками полной страданий
беспокойной жизни побежденного антигероя Балахана.
Повесть «Усатый господин» начинается с описания
праздника, и заканчивается также праздничным настроением. Первый праздник – Новруз, который исходит из
национальных традиций; затем очень быстро внимание
читателей переключается на рабочее движение, на то,
что жизнь рабочего совсем не выглядит празднично.
Завершающий праздник – символический праздник победы рабочего. Хотя повесть посвящена классовой борьбе, одним из аспектов, подтверждающих национальный
дух этого произведения, является то, что «усатый господин» является у народа своего рода национальным
атрибутом. Возможно, что именно поэтому во втором
издании повести в 50-х годах писатель, с учетом идеологической среды, назвал ее «На пути к счастью», однако в последующих изданиях он вернулся к «Усатому
господину».
Эпиграфы, эпилоги и прологи. Сулейман Велиев к
некоторым своим произведениям также дал эпиграфы.
В последующих выпусках «Усатого господина» книга
начинается с эпиграфа «Посвящена уважаемой памяти
моих родителей». Это не только указывает на реальность
событий произведения, но и придает ему национальный
колорит. Роман «Каменный родник» предваряется словами: «Я посвящаю эту книгу дорогой памяти моей супруги Аси, которая вместе со мной пережила двадцать
пять лет и горьких, и сладких дней дней в моей жизни».
В романе образ Аси воплощается в образе Айбениз, в
результате чего опять привносится определенный национальный колорит. В произведении Айбениз мы видим
как мудрую женщину, которая переносит тяготы ссылки вместе со своим мужем, находящегося в отдаленной
Сибири, соблюдает определенные национальные традиции, одновременно проявляет себя как мудрая женщина
с современным мышлением. Роман «Каменный родник»
не только является местом, где происходили события, но
также несет в себе метафорическое содержание, подразумевая, что бурная жизнь Аяза и Айбениз прошла через
тернистые пути.
Роман «Кровавый очаг» [3, с.77-172] начинается с краткого эпиграфа «Посвящается другу Эмилю Амитову».
Кажется естественным посвящение антиколониального
романа Сулеймана Велиева его другу Эмилю Амитову
(1938-2002), видному писателю крымских татар. Горькие
реалии выселения и ссылки целого народа были хорошо
известны каждому из этих писателей, которые были сосланы, а затем репрессированы. Название «Кровавый
очаг» символизирует горькую судьбу палестинского народа, который вышел на битву не на жизнь, а на смерть
ради свободы. Роман «Тюркская девочка» [1, с.291-318]
также начинается с эпиграфа «Назиму Хикмету». Во
время написания повести писатель видел борьбу за социальную справедливость в Турции в идеалах писателя
Назима Хикмета.
Одним из средств, обеспечивающих композиционную завершенность в художественном произведении,
являются пролог и эпилог. Поскольку романы и рассказы Сулеймана Велиева напрямую начинаются с собыХуманитарни Балкански изследвания. 2018. № 1
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тий, здесь подобных возможностей используется мало.
Однако в повести «Сырный чибис», который является
одним из первых его творений, есть пролог и эпилог,
которые еще больше усиливает силу воздействия повествования на сознание читателей. Поскольку повесть
построена в виде рассказа, автор сам выступает в роли
рассказчика. В начале работы он обратился к детям с
повествованием о деревне, расположенной на небольшом холме на Абшеронском полуострове, о нефтяных
вышках, о твороге, смешиваемом с мазутом. Он упоминает, что в прошлом дети бедняков ловили на такие приманки чибисов, и продолжил рассказ историей о Ибише,
которого как раз и называли «сырным чибисом». В эпилоге автор напоминает, что в селе никто не забыл трагедии, которая произошла с Ибишем, и даже рассказал
стихотворение, которое тетя Асмар посвятила погибшему парнишке. Пролог и эпилог служат для более наглядного показа контраста между современной жизнью
и прошлым.
Поскольку Сулейман Велиев в своих произведениях
всегда стремился непосредственно излагать ход событий, то при этом предпочитал в своем композиционном
решении сочетать элементы повествования (транспозиции, диалога) с иллюстрациями (пейзаж, портрет). Оба
типа элементов важны для писателя и богато представлены в его творчестве. Чем более динамичен представленный сюжет в языке автора или в языке повествующего лица, тем более реалистичным и живым является
диалог, нет скованности, напротив, это, скорее, представляется продолжением события. Писатель способен
держать в центре внимания поведение и действия героев
и персонажей, а также внедряться в мысли и чувства героев. Сон, мечты, последовательность мышления и другие элементы, наряду с сюжетом, служат для раскрытия
характера и сущности жизни героя.
Творчеству Сулеймана Велиева присуща документальность, он берет тему и свои идеи из жизни. Поэтому
писатель применял в разных произведениях, подобно
документальному жанру, письма, воспоминания, экскурс в прошлое и другие подобные элементы вне сюжета. В целом Сулейман Велиев в своем творчестве умело
использует богатую палитру сюжета и композиционного искусства. Жанровая направленность произведения
дополняется полнотой композиции.
Особенности рассказов. Наряду с крупномасштабными произведениями Сулейман Велиев является также
автором более сотни рассказов, связанных внутренним
жанровым и композиционным единством. Писатель в
своих рассказах поднимает многие жизненные проблемы, представляя разные типы и типажи людей. Его рассказы, наряду с сжатостью сюжета, также подчиняются
к принципу композиционной стройности.
Рассказ «Болезнь» [1, с.442-447] основан на повествовании и диалоге. «Однажды вечером, отправившись
на бульвар», рассказчик был удивлен, увидев перед собой хромавшего друга Мурада. Хотя он получил в начале войны тяжелую контузию, он не помнит травмы
ноги своего друга. Писатель, который с первого абзаца
определяет острую фабулу, до самого конца оставляет
читателя в неведении. Но реальная ситуация в жизни
несколько отличается от того, что может предполагать
читатель. По мере того, как Мурад рассказывал в управлении свою историю, становился очевидным контраст
между его фронтовой, порой впроголодь, жизнью, однако завершенной радостью победы, и теми людьми, которые в мирные дни не могут поделить телефоны в офисе
между комнатами. Целью сатирического изображения
также является главный менеджер, который славится
«телефономанией и лживостью». Он давал обещания
каждому сотруднику, заходившему в его кабинет и не
выполнял его. Мурад, который должен был провести
телефонные линии в каждую комнату, без конца поднимался на лестницу и спускался вниз. Даже рассказчик, который вел беседу, был удивлен: «Разве это такая
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большая проблема?». Но есть еще более поразительные
выводы: «Что за простофиля директор! Если он не может решить небольшую проблему, то как же он управляет фабрикой?» Более глубокие выводы мы слышим с
языка Мурада, «потерявшего равновесие и поломавшего
ногу»: «Вот ирония судьбы. Не на войне, а здесь ... Ну,
мир, мы помним, как делили кусок хлеба на фронте и
съедали его. Также ложкой делили воду. Теперь они не
могут разделить телефон ... » [1, с. 446].
Более интересно выражение в рассказе композиционного построения сюжетной линии. Рассказчик, представив эпизод первой встречи, продолжает рассказ в виде
живого диалога. Рассказчик, прототипом которого является сам писатель, даже не упоминается в рассказе, неизвестно, как его зовут, он лишь подает реплики в рассказе
о друге, заинтересовывая в этом читателя, причем выступая в качестве читателя-слушателя. Разговор завершается в конце рассказа фронтовыми воспоминаниями
двух друзей. Последний абзац повествует о пейзаже; дается описание: «Мы помолчали. Погода была спокойная.
Небо просветлело. Было слышно щебетанье птиц. Мы
посмотрели на место, где море соединено с горизонтом.
Солнце уже собиралось садиться. Пенсионеры, которые
неспешно проходили мимо нас, искали тихое место, чтобы посидеть. Были слышны веселые голоса бегающих и
играющих детей» [1, с.44-47].
Если бы писатель представил эту простую историю,
похожую на фельетон, в обычном сюжете, она просто не
имела бы никакого эффекта. Сулейман Велиев в обычных рассказах, в живом диалоге проводит крупномасштабное обобщение глубоких истин, противостоящих
реалиям войны и мира. Название, данное этому рассказу, также переводится как «Болезнь». «И это лживая болезнь ... Страдания таких людей дорого обходятся нам.
Рана, нанесенная ими, иногда бывает хуже, чем пулевые
раны» [1, с.447]. Эта мысль, которую писатель излагает
от имени автора,
В целом в сатирических рассказах С.Велиева конкретного смеха, повода посмеяться нет. Его сатира носит серьезный характер, здесь раскрываются смешные
ситуации, для того, чтобы выявить под ними серьезную
подоплеку. «Болезнь», «Я остолбенел», «Дверь труса», «Единственная», «Утешение», «Дальние и близкие родственники» и другие рассказы подтверждают
это. Компактная композиция и сюжет рассказа «Герой
нации» [3, с.298-301] позволяют выявить истинный
характер «героя нации». Инцидент произошел между
двумя людьми в самолете во время поездки в Москву.
Писатель с первой строки объявляет о том, что ему не по
душе герой по имени Адыщирин.
Человек, который хотел стать писателем в юности,
после того, как пару раз столкнулся с неудачей, теперь
критикует все подряд, мало того, преподает в средней
школе. «Он какое-то время писал, но затем бросил это
дело и в итоге стал критиком, и стал мстить тем, кто не
публиковал свои произведения. Хотя некоторые авторы
и считались с ним, он не смог стать настоящим, грамотным критиком. Вместе с тем он везде позиционирует
себя как «ученого» и «педагога» [3, с.298]. Сюжет развивается на основе терпения и настойчивости писателя,
который сидит и слушает пустые, примитивные разговоры о «проблемах народа», поучения и байки.
Суть конфликта раскрывается в монологе о «герое нации»: «- жаль, что у нас нет единства. У нас в Москве нет
всемирно известного ни ученого, ни писателя. Потому
что мы подставляем друг друга, пожираем друг друга ...
Я очень ценю и уважаю тебя. Ты всегда в моем сердце.
Знаю, ты один из тех писателей, которые не используют
свое право в полной мере. Ты автор прекрасных работ.
Тебе давно должны были дать народного писателя ... »
[3, с.299]. Чтобы избавиться от этих наигранных слов,
автор прикинулся спящим. Но он не может избавиться
от него, поскольку состояние его соседа ухудшилось.
После осмотра врача ему даже пришлось сопровождать
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его от аэропорта до больницы, пока его не госпитализировали. Даже в подобном состоянии пациент не хочет
выпустить из рук «дипломат» (портфель). После выявления врачами у Адыширина тяжелого сердечного приступа (инфаркта) писатель сжалился над своим героем.
Напряженность в отношениях вдруг разрешается
кульминацией, и заканчивается финалом, подтверждающим сатирическое отношение писателя к герою. Когда
актировали вещи больного, направленного на операцию, то открыли дипломат, и «я увидел много текстов,
набранных на машинке. Они не были ни научными, ни
художественными произведениями. Это были заявления в вышестоящие организации. Я нехотя (возможно, у
меня и права на это не было) просмотрел некоторые. И
меня он не забыл. Он писал, что в Москве мною издано
много книг. Они написаны в духе национализма. Такие
работы наносят ущерб воспитанию в духе коммунизма
молодежи... » [3, с.301]. Писатель делает вывод из этого
события, которое кажется ему сном: этот человек, которого представляют «героем нации», в своих петициях
изводил и унижал эту нацию. Возможно, это ему дорого
далось, и потому он так тяжело заболел?» [3, с.301]
Выводы. В творческой поэтике Сулеймана Велиева,
наряду с применением богатого набора средств выразительности, в наличии самобытный, индивидуальный
стиль. Писатель на протяжении всего своего творчества
старался на высоком уровне художественного совершенства выразить проблемы и вопросы, над которыми
он размышлял.
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Анотація. Шолом-Алейхем прагне виявити в жіночих образах кращі риси, властиві єврейському народові – неповторну душевну красу, трепетне ставлення до родини. Українські дослідники незаслужено обходять доробок
цього автора у своїх дослідженнях. Хоча питання художнього образу взагалі й особливостей його розуміння авторами досить широко осмислюється в українських публікаціях. Жіночий образ у літературі взагалі й у прозі ШоломАлейхема зокрема має естетичне потрактування. У роботі проведено паралелі з іншими жіночими образами відомих
творів як деяких сучасників митця, так і його попередників. Громадянською позицією і своїми творами ШоломАлейхем продовжував нелегку боротьбу за існування єврейської мови й культури. Доведено, що образ жінки для
письменника – це художня модель, яка має певні цінності, що тісно пов’язані між собою, взаємодоповнюють одна
одну в процесі творення цілісної узагальненої картини, й виразно демонструє авторську концепцію. Із нашого погляду, жіночі образи в романі мають визначальну роль у розкритті ідейного змісту твору, у виявленні авторської
позиції, тож їхня самостійна ідейно-художня цінність потребує особливої уваги з боку дослідника. Виокремлено ті
ціннісні характеристики жінки, що є актуальними для роману «Мандрівні зірки». Проаналізовано образи Леї і Рози,
їх динаміку й доведено, що вони є уособленням краси й гармонії світу як для автора, так і для читача.
Ключові слова: жіночий образ, художній образ, ідейний зміст, світоглядні орієнтири митця, їдишська література,
стереотип, динаміка образу, концептуалізація жіночої статі.
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Abstract. Sholom-Aleichem seeks to reveal in female images the best features inherent in the Jewish people – a unique
sincere beauty, a trembling attitude towards the family. Ukrainian researchers ignore the work of this author unfairly in
their research. Although the question of the artistic image in general and the peculiarities of his understanding by the authors are widely interpreted in Ukrainian publications. The female image in the literature in general and in the prose of
Sholom-Aleichem in particular has an aesthetic interpretation. In the work parallels with other female images of famous
works, as some contemporaries of the artist, and his predecessors. Sholom-Aleichem continued to struggle for the existence
of the Jewish language and culture in a civic position and his works. It is proved that the image of a woman for a writer is
an artistic model that has certain values that are closely interconnected, complement each other in the process of creating a
coherent generalized picture, and clearly demonstrates the author’s concept. In our opinion, women’s images in the novel
play a decisive role in revealing the ideological content of the work, in identifying the author’s position, and therefore their
independent ideological and artistic value requires special attention from the researcher. The values of women relevant to
the novel «Traveling Stars» are highlighted. The images of Leah and Rose, their dynamics and the proof that they are the
embodiment of beauty and harmony of the world both for the author and for the reader are analyzed.
Keywords: feminine image, artistic image, ideological content, outlook orientations of the artist, Yiddish literature,
stereotype, dynamics of the image, conceptualization of the female sex.
Постановка проблеми в загальному вигляді та
її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. Взаємодія особистого сприйняття із
реальністю здатна створити у свідомості письменника
індивідуально обумовлений і складний образ жінки,
який стає невіддільною частиною його світогляду. Такий
образ має підвищене смислове навантаження, оскільки
саме в ньому знаходять утілення характерні для письменника уявлення про ідеал, красу й гармонію.
Жінка стала персонажем літературних творів з
давніх-давен як добра мати й сестра, вірна дружина, об’єкт поклоніння, причина страждань тощо. З
перебігом часу змінилася її роль у суспільному житті,
сім’ї та політиці. Сьогодні дивними здаються ті часи,
коли жінці не вільно було навчатися, організувати
власну справу, грати на сцені. Нині жінка разом із
чоловіком посідає однаково важливе місце в суспільстві,
в політичному та культурному житті. Література завжди
була чутливою до змін такого типу, тож – незалежно від
своєї ідейно-естетичної орієнтації – стає відлунням цих
змін й дає нам неоціненний матеріал для різнобічного
літературознавчого й людинознавчого аналізу.
Проза Шолом-Алейхема характеризується неабияким ідейним змістом, гуманним ставленням до людини, правдивістю зображення дійсності, добрим гумором.
Митець прагне виявити в жіночих образах кращі риси,
властиві єврейському народові. У жодній літературі
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світу не зустріти таких щирих жінок, що відрізняються
неповторною душевною красою, таким трепетним ставленням до родини, як єврейські жінки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких ґрунтується
авторська думка; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Г. Аронов [1], М. Беленький
[2], А. Войтанович [3], І. Кучеренко [6], А. Лизен [7],
А. Малиєвський [8], С. Максимчук-Макаренко [9], Г. Ременик [10], З. Симич [11], В. Суковата [12], Ф. Шевеленко
[13] та ін. вивчали творчість Шолом-Алейхема. Однак у
жодній робіт указаних авторів не подано характеристику жіночих образів творів цього видатного письменника. Тому актуальність нашого дослідження не викликає
сумнівів.
Формування цілей статті (постановка завдання).
Наукова новизна роботи виявляється в тому, що в ній
уперше проаналізовано жіночі образи роману, який
уважають вершиною творчості Шолом-Алейхема.
Основною метою роботи є подати характеристику образів Рози та її матері канторихи Леї – героїнь роману «Мандрівні зорі» – у контексті тогочасної епохи та
національної культури. Для досягнення поставленої
мети слід вирішити низку завдань: охарактеризувати
художній образ як літературознавчу і мистецтвознавчу
категорію; вивчити специфіку аналізу жіночих образів
у науковій літературі; описати образи Рози та її матері
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канторихи Леї як головні образи роману та дослідити їх
своєрідність; дати порівняльну характеристику образів
Рози та її матері канторихи Леї.
У дослідженні використано поєднання системного, типологічного, біографічний, культурно-історичного та ін. методів, що, із нашого погляду, уможливлює об’єктивний аналіз особливостей жіночих образів
«Мандрівних зір» Шолом-Алейхема. Біографічний метод допомагає зрозуміти джерела образів і сюжетів, зреалізованих у творах митця. Культурно-історичний метод
сприяє висвітленню суспільно-політичних обставин, які
позначилися на відображенні в тому числі жіночих образів творів.
Об’єкт дослідження – особливості образотворення
письменника. Предмет – типологія жіночих образів у
романі Шолом-Алейхема «Мандрівні зорі» та способи
їх художньої презентації. Загалом же дослідження сприяє глибшому пізнанню особливостей жіночих образів у
творчості єврейських письменників.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Жіночий образ у літературі часто має естетичне трактування. Ми сприймаємо це як природне явище, адже
фольклорні твори презентують саме таке розуміння
жіночого образу: постаті дівчини, жінки, матері, невістки, свекрухи, удовиці та ін. широко представлені в
календарно-обрядовій пісенності, у легендах, баладах
тощо). Жінки у творах письменників більш пізньої доби
– к. ХVІІІ – пп. ХІХ ст. – наділені зовнішньою й внутрішньою душевною красою, емоційною вишуканістю,
вони високоморальні християнки (наприклад, наймичка
Ганна із поеми Т. Шевченка та ін.). Досить багатою є
палітра жіночих характерів у світовій літературі другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст. – від реалістичних образів
бурлачки, покритки, які показані нещасними й зневаженими суспільством, до освічених, розвинених душевно,
сильних духом і водночас із багатим внутрішнім світом
жінок, які до того ж дбають про власну незалежність [9,
с. 2].
У цей період у романах Достоєвського жінки проявляють себе рішучо, активно, вони вольові й сміливі. Цікаво, що їх образи негайно демонізують – це і
Аглая, і Настасья Пилипівна, і Грушенька. У Тургенєва
в «Першому коханні» Зінаїда, яка веде вільний спосіб
життя, наприкінці роману покарана – вона мазохістськи
приймає побої від свого одруженого коханця, а потім
помирає під час пологів. У «Весняних водах» Марія
Полозова, яка є антиподом позитивної героїні, знаходить подібність з циганкою – «подвійний інший» у європейській культурі. Гоголь як «фатальну жінку», що
стала причиною смерті Андрія, виводить польку, тобто
етнічну «Іншу», а у «Вії» єдина «фатальна жінка» – панночка – відьма, вона ж – мрець [12, с. 2].
На перетині століть в літературі з’являються нові образи жінок, які перебувають у вирі громадського життя
і виходять за межі родинних обов’язків: учителюють,
суспільно активні. Такі великою мірою емансиповані жіночі образи актуалізовані І. Нечуєм-Левицьким,
О. Кобилянською та ін.
Література ХХ ст. актуалізує образ жінки-матері, берегині родинного вогнища, жінки, яка є взірцем певних
моральних висот. Література цього періоду вирізняється великою кількістю типізованих і водночас індивідуалізованих жіночих образів. Це, зокрема, багатогранні образи матерів, молодих жінок і дівчат за обставин
суспільних негараздів, випробувань. Наприклад, образ
Аксиньї, Дуняші з «Тихого Дону», Анфіси з «Вічного
зову» та ін.
Вивчення жіночих образів, їх літературних значень
у радянську добу дослідники вважають переважно дескриптивно-описовим. Наприкінці ХХ ст., завдяки перекладам робіт Е. Шовалтер, С де Бовуар та ін., такі дослідження отримали нові ідеї від праць гендерного спрямування і нової феміністичної критики [9, с. 3].
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У новітньому літературознавстві категорії «художній образ» приділяється значна увага. Як зазначають дослідники [6; 7], образ є ідейно-естетичною ланкою, що
забезпечує органічну цілісність літературного тексту.
Друга пол. ХІХ ст., на думку С. Максимчук-Макаренко,
позначена переорієнтацією на позитивне трактування
образів у літературознавстві. Образи починають трактувати й вивчати не лише з погляду естетики, а й з погляду поетики, культурології [9, с. 5]. Зазначимо, що
трактування художнього образу в річищі філософії мови
знаходимо в роботах О. Потебні. У працях «Із секретів
поетичної творчості» і «Жіноча неволя в руських піснях
народних» Іван Франко висловив власний погляд щодо
питань образотворення.
У реалізмі одним із провідних законів образотворення в художньому тексті стає типізація характерів і явищ
дійсності. Традиційно художній образ визначається як
пріоритетна літературознавча категорія, своєрідний спосіб художньо-естетичного відображення дійсності. Вона
становить певний згусток світоглядних, ціннісних пріоритетів митця. Водночас типологія жіночих образів у
літературному доробку Шолом-Алейхема до сьогодні
залишалася невивченою. Це можна пояснити відсутністю серйозної зацікавленості цією темою вітчизняних літературознавців.
Ім’я Шолом-Алейхема особливо пошановане.
Творчість цього митця не можливо відірвати від традицій, які накопичені у фольклорі та авторській літературі
єврейського народу. Відзначимо, що він охоче підживлювався і з джерел російської та української літератур
та фольклору. Шолом-Алейхем до сьогодні залишається
нерозгаданим феноменом для критиків, оскільки його
твори характеризуються певною простотою й прозорістю і є нескладними для читання. Найбільш вражаючим
є те, що схожої манери оповіді не можливо ні в кого відзначити. Він був унікальним як у єврейській, так і у світовій літературі [6, с. 68].
Наприкінці 80-х років ХІХ століття Шолом-Алейхем
прагнув створити хорошу літературу на їдиш. Критики
по-різному ставилися до його творів. Одні вважали
Шолом-Алейхема недостатньо серйозним автором і
віддавали перевагу іншим. На думку інших, у ШоломАлейхема замість «світогляду» було «світосприйняття»,
тому його твори можна трактувати по-різному, що і робили прибічники різних ідеологій [4, с. 17].
Громадянська позиція письменника формувалася в
нелегкі часи. Але він умів, попри все, знаходити смішне в трагічному, використовував унікальний єврейський
гумор, що робило його твори неповторними й цікавими.
У творах Шолом-Алейхема завжди вир життя, люди зображені простодушними, іноді наївними, яскравими і
рельєфними. Живі образи митець брав із власних спостережень за життям жителів Переяславської провінції,
мешканців інших місцевостей, де йому довелося побувати. Г. Аронов зазначає, що письменника передусім турбувало питання взаєморозуміння між людьми, без якого
люди ніколи не вирішать усі нагальні питання: «Не вистачає того, чого не вистачає навкруг і завжди у кожному людському товаристві: уваги, єдності і спокою» [1,
с. 27].
Шолом-Алейхем творами й листами заповідав людям бути щирими, оскільки вважав щирість запорукою
успіху в здоровому товаристві.
Зважаючи на релігійність своєї нації, митець писав:
«Щоб бути народним письменником, потрібно бути
талановитим письменником, патріотом і товаришем
людей, потрібно любити народ, у якого – гідно зустріти суботу – це межа мрій. Увесь тиждень люди готові
трудитися, працювати до сьомого поту, не їсти, не пити,
гризти землю, почорніти від турбот – тільки б відмітити
суботу» [8, с. 17].
Талант єврейського письменника Шолома-Алейхема
глибокий і багатогранний. Він прозаїк і поет, критик і
драматург, публіцист. У всіх своїх творах письменник
Humanitarian Balkan Research. 2018. № 1

филологически
науки

відображав як непросте життя звичайних євреїв, так як і
їх радості. Із нашого погляду, його творчість можна вважати інтернаціональною, оскільки «маленькі люди» є в
усіх країнах – і їх більшість. Творчий доробок письменника вивів єврейську літературу на рівень світової.
Громадянською позицією і своїми творами ШоломАлейхем вів нелегку боротьбу за існування й розвиток
єврейської культури. Письменник був активним пропагандистом національних ідей, шанувальником мови
їдиш, сприяв розвиткові культури, освіти. Ми згодні
із думкою І. Кучеренка про те, що нині ми маємо використовувати все те корисне, що сприяє відновленню
повноцінної національної української та єврейської
культур і всіх національностей, які проживають на теренах України [6, с. 69].
Своїми творами Шолом-Алейхем прагнув утвердити самоцінність людської особистості, а надто жінки,
удосконалити людину й суспільство, сприяти гуманізації їхньої свідомості за допомогою жіночих образів.
Літературна творчість Шолома-Алейхема ідейно й естетично опосередкувала авторське розуміння жінки, жіночої натури та певного спектру пов’язаних із нею аспектів: кохання, шлюбу, народження дитини, кар’єри тощо,
які стали темами його художнього розмислу.
Образ жінки для письменника – це художня модель,
яка має певні цінності, що тісно пов’язані між собою,
взаємодоповнюють одна одну в процесі творення цілісної узагальненої картини, й виразно демонструє авторську концепцію.
Одне з чільних місць у романі «Мандрівні зірки» належить жіночим образам і насамперед – канторисі Леї та
її дочці Рейзл (Розі, або Розці, як її називають односельці). Із нашого погляду, жіночі образи в цьому романі відіграють провідну роль у реалізації ідейного змісту твору, у втіленні авторської позиції. Тож їх ідейно-художня
вартість потребує пильної уваги з боку літературознавця. Цінність цих образів зрозуміла, адже в єврейському
суспільстві жінка є провідником роду. Тож з’ясуймо становлення цих жіночих образів у романі.
У романі часто фіксується та чи інша притаманна
жінці риса вдача, що надалі використовується для творення певних типів та індивідуальностей в художньому
творі.
Відомості про родинне життя Шолом-Алейхема
дозволяють дійти висновку, що уособленням кращих
сімейних традицій для митця були мати й дружина.
Письменникові вдалося яскраво й образно описати звичаї і внутрішню атмосферу колоритних єврейських кварталів. Однак за самоіронією і самокритичністю легко
вгадується любов Шолом-Алейхема до свого народу
Символічним уважаємо те, що автор розпочинає роман зі знайомства читача з Леєю – матір’ю майбутньої
примадонни Рози Співак. Із нашого погляду, перш за
все, тут впадає в око турбота Леї про сім’ю. Побутові інтереси доповнено релігійністю. Зауважимо, що в романі
не описано жодної Леїної думки, жодного вчинку, який
би хоч якимось чином скомпрометував її доброчесність.
Лея має слабкості. Наприклад, увесь час повторює: «Ой,
грім мене вдарив!». Звернімо увагу, на кого Лея спрямовує дію грому – на себе, а не на оточуючих і тим більше
на родину.
Із такою господинею одразу хочеться познайомитися ближче, але портрет її ми знаходимо на далеко не
перших сторінках роману, адже її образ не потребує
якихось портретних характеристик. Це образ люблячої
й турботливої дружини. Портрет не обманює читача у
сподіваннях: Канториха Лея теж більш як наполовину
роздяглась уже. Тінь від її білої намітки, що так пасує
до її темного суворого обличчя з карими сердитими очима, лягає на жовтаво-білу стіну [14].
Домовитість канторихи постійно підкреслюється автором: Мов риба у воді, почувала себе, опинившись на
базарі, канториха Лея [14] та ін.
Чіткі, близькі до ідеалу пріоритети Леї у ставленні до
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рідних: спочатку має бути задоволеним годувальник, а
потім інші: «Мамо, що ти мені принесла?» – «Вгамуйся,
річка не горить. Спершу подам татові склянку цикорію.
Чи бачили ви таке!..» [14].
Подаючи описи ставлення канторихи до чоловіка,
Шолом-Алейхем утілює в них найкраще, що може бути:
подружжя пронесло любов і повагу крізь довгі роки
подружнього життя: Такий знайомий і любий голос, що
дзвенить для неї вже багато років і ніколи не набридає!
[14].
Лею автор показує як матір, що до нестями любить
власну дитину: То що? Нехай спробують народити одиначку, як я, і таку вдалу, як моя Розка, – ластівонько ти
моя [14].
Зауважимо, що в єврейській американській белетристиці батько часто ідентифікувався з роллю nebbish,
такого собі підкаблучника, який повністю підкоряється
своїй владній і балакучій дружині [5, с. 44]. У родині Леї
цей стереотип не підтверджено – натомість бачимо гармонійну й міцну родину.
У той же час із її вчинків, реплік читач розуміє, що
Лея буває всякою: і впертою, і істеричною. Автор не ідеалізує її образ, а показує нам цілком реальну людину із її
сильними боками та слабостями, які гармонійно поєднуються в цій провінціалці.
Порівняймо образ Леї із двома другорядними жіночими образами таких же жінок-матерів – Бениної жінки Бейлки та Бениної матері. У творі автор змальовує
цих жінок із не меншими увагою й добрим гумором, ніж
Лею. Сусідки постають перед читачем як жінки менш
енергійні, але такі, що суворо дотримуються заведеного
порядку: спочатку діти, свекруха, а потім невістка. Усе
ж таки Лея викликає більшу симпатію в читача своїми
вчинками, активністю, ставленням до навколишнього
світу.
За нашими спостереженнями, найбільшим пріоритетом для Леї все ж є дочка. Мати навіть передчуває до
деталей, що трапиться з її дитиною.
З’ясуймо, чи відбувається динаміка образу Леї протягом роману.
У своєму листі до Рози Лея так само по-материнськи,
із неослабною любов’ю звертається до дочки. Її почуття не пригасли із роками. По-старечому нарікає на бідність односельців і одночасно на їх хитрість. Так само
ставиться до чоловіка, як і на початку твору, сумуючи
тепер, що він помер. Гострий розум не зраджує Леї: вона
все помічає, аналізує, приміряє до себе. Коло її інтересів,
як бачимо, залишилося без змін, душа її так само віддана
родині, як і колись. Вона навіть мови не веде про друге
заміжжя. Тож Лея уособлює внутрішню красу й силу матері, вірної дружини, доброї жінки.
Таким чином, Шолом-Алейхем змальовує канториху
справжньою жінкою з недоліками й такими достоїнствами, перед якими сам схиляє голову.
Автор дуже чуйний до порухів жіночої душі: читаючи роман, відзначаємо значимість внутрішнього світу
жінки, увагу до складних переживань.
Загалом у творі автор вивів низку образів чудових єврейських жінок, розкрив у всьому різноманітті й багатстві їх, моральні та інтелектуальні якості, чистоту, повне
любові серце, розум, здатність домагатися бажаного. Ці
риси повною мірою характерні для образу головної героїні роману – Рози.
Крізь роман «Мандрівні зорі» проходить образ єврейської жінки зі щирим гарячим серцем, чутливою й у
той же час полум’яною душею – образ Рейзл-Рози.
На відміну від Леї, Розку ми починаємо уявляти собі
одразу ж: на початку роману автор подає її портрет.
Перед нами молода, вродлива і, як видно за подальшим сюжетом, дуже талановита дівчина, якій із дитинства мати говорила, що бути багатим добре. Тож потяг
до розкошів, через який Розка вперше відчула руйнівну силу заздрощів, їй заклала мати. Тому не дивно, що
Рейзл як слухняна дитина стала прагнути до багатства й
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розкошів. Це прагнення стало причиною її втечі, а відтак
– і відчаю її батьків.
Її виховували досить суворо, що було традиційним
для єврейських родин. Ще юнкою Роза зазнає любові:
Серед молоді, яка так гарячково ждала початку вистави, була юна парочка, двоє напрочуд гарних дітей:
підліток з великими сірими, лагідними очима й чорнява
дівчинка років чотирнадцяти-п’ятнадцяти з імлистими, карими, як у циганки, очима й з чарівними ямочками
на щічках. Вони сиділи, пригорнувшись одне до одного,
хоч були різного стану. Він – син багатія Рафаловича.
Вона – дочка бідного кантора [14].
Перша згадка про талант подана автором через сприйняття його іншими: Тим часом, ідучи отак
Синагогальною вулицею, почув він – хтось співає знайомої пісеньки з їхнього театру, і так душевно, так солодко, так сердечно, що він прикипів до місця. Йому закортіло глянути, хто це так гарно виспівує. Підійшовши
до вікна, він побачив чорняву дівчину, ще зовсім дитину,
кров з молоком, заглиблену в роботу. Це його так захопило, що він не міг стриматись і почав аплодувати
молодій співачці: «Браво! Браво!» [14].
Напруження наростає, коли Роза спеціально співає
для слухачів:
Гості — директор і його флігель-ад’ютант – сиділи
зачаровані. Обидва вони, роззявивши роти, дивились
один на одного, а потім не могли заспокоїтись, що спів
так швидко закінчився. їм бракувало слів для хвали.
Шолом-Меїр навіть вигукнув своїм хрипким голосом:
«Браво! Браво! Біс!» [14].
Звичайно, що знайшлися люди, які схотіли мати користь із цього таланту. Схотіла цього і Роза. Вона успадкувала материну рішучу вдачу, про що їй наснився сон,
який також є символом майбутніх перемог дівчини.
Роза часто згадується утворі в символічному оточенні мандрівних зірок, якою стає сама: Йому здавалося, що все, наче уві сні, туманне, оповите серпанком і
вкрите нічним небом, сповненим таємниць. Тільки одна
зірка світила йому з цього темного неба, світила, сяяла і, мінячись, вабила до себе, – то була Розка... [14].
Таке ставлення оточуючих не є випадковим, адже Роза
– совіслива й чесна дівчина. Саме чесноти й талант допомогли їй зійти на вершину слави. Тут є певна закономірність, із нашого погляду.
На відміну від Леї, образ Рози зазнає виразної
динаміки. Ось якою вона постає наприкінці твору: Ще
ніколи не траплялося на світі, щоб ми зустріли людину саме такою, як ми чекали, і знайшли в ній те, що
сподівалися знайти. Це була не та, яку Рафалеско уявляв собі в мріях. Це була не Розка, яку малювала його
фантазія. Зовсім іншу побачив він перед собою. Вона
здалася йому далеко вищою, старшою й іншою. Зовсім
іншою, ніж він собі уявляв. Надто поважною, надто суворою й холодною здалася вона йому в першу хвилину,
коли він її побачив. Тільки очі були ті самі: матово-карі,
пломенисті, циганські очі [14].
Мова її листів, що завершують роман, багата, не
містить слів, які б свідчили про внутрішню боротьбу,
неспокій. Навпаки, вона багато чого зрозуміла в житті
й зуміла це прийняти із вдячністю. Роза виросла. Зміни
очевидні не лише в її зовнішності, а й у внутрішньому
світі. На відміну від матері, вона всі роки розвивала свої
вміння не лише як співачка, а й як людина.
Із нашого погляду, художні жіночі образи роману певною мірою пов’язані з художнім осмисленням
того, що нині називаємо гендерною проблематикою. Це
цілком закономірно сприяє формуванню нового типу
особистості, закріпленого в художньому образі – жінки-представниці мистецького, інтелектуального авангарду, яка відчуває у власній творчості шлях до зменшення впливу соціальних стереотипів, вивільнення або
зменшення тиску від традиційних жіночих ролей і в той
же час обстоює загальнолюдські цінності: любов, дружбу, мудрість. Свідченням цього є образ Рози.
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Отже, два головні жіночі образи роману подано як
такі, що є втіленням самої гармонії, ідеалу жінок. Ці образи відповідають цінностям не лише єврейського, а й
інших народів.
Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок цього напряму. Проблема типології жіночих образів до сьогодні комплексно не розв’язана. Тут потрібен
системний підхід до повного вивчення ідейно-художніх
внесків письменників кожної доби у літературні перетворення образу жінки, її місця у творчій спадщині
митців. Типізація людських характерів і явищ дійсності
стала одним із провідних законів творення художніх
образів у реалізмі. Традиційно художній образ визначається як дуже важлива, а іноді й пріоритетна літературознавча категорія, своєрідна форма художнього й
естетичного відображення дійсності. Вона становить
відбиток світоглядних, ціннісних координат як митця,
так і суспільства, соціокультурного середовища,що його
оточує. Історія красномовно довела, що ми не можемо і
не маємо права відмовлятися від досвіду, накопиченого
історією попередніх поколінь. Образ жінки для письменника – це художня модель, яка характеризується
певним набором чеснот, що тісно пов’язані між собою,
взаємодіють одна з одною в процесі творення цілісної
картини, й виразно демонструє авторську концепцію.
Автор приділяє багато уваги зображенню внутрішнього
світу і складних переживань жіночої душі. Крізь роман
«Мандрівні зорі» проходить образи єврейських жінок із
гарячим серцем, полум’яною душею і готовністю долати
перешкоди – образ Рейзл-Рози та її матері Леї. Головні
жіночі образи роману є уособленням краси й гармонії
світу як для автора, так і для читача. Дослідження літературної спадщини Шолом-Алейхема являють собою
перспективні ланки літературознавства, оскільки майже
не вивчені.
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Анотація. Стаття присвячена дослідженню особливостей ставлення до себе літніх осіб з середньою та вищою освітою. Самоставлення є важливим елементом структури особистості, що втілюється у стійкій системі
емоційно-ціннісного відношення, спрямованого на себе. Його розглядають як соціальну установку, афективний
елемент самосвідомості, смислову структуру. Система самоставлення особистості має окремі функції та структуру.
Самоставлення пов’язане із іншими психологічними феноменами. Самоставлення літніх осіб є вибірковим і залежить від ситуації. У звичних для себе умовах воно є позитивним. Негативне ставлення до себе виникає тоді, коли
з’являються труднощі, змінюється звична для старіючої людини ситуація. Встановлено, що літні особи з вищою
освітою порівняно із літніми особами з середньою освітою мають вищі рівні самовпевненості, самокерівництва,
відображеного самоставлення, самоцінності і нижчій рівень внутрішньої конфліктності. Перші порівняно з другими краще зберігають працездатність і упевненість в собі, особливо у звичних для себе ситуаціях; частіше себе
вважають джерелом розвитку своєї особистості, їм легше протидіяти зовнішнім впливам; більше вважають, що
оточуючі їх люблять і цінують; вище цінують свій духовний потенціал і багатство внутрішнього світу; мають менше внутрішніх конфліктів і суперечностей, сумнівів. Літні люди з середньою та вищою освітою мають однакові
рівні за показниками відкритості, самоприйняття, самоприв’язаності, самозвинувачення.
Ключові слова: самоставлення, особистість літнього віку, відкритість, самовпевненість, самокерівництво,
відображене самоставлення, самоцінність, самоприйняття, самоприв’язаність, внутрішня конфліктність, самозвинувачення.
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Abstract. The article is about the study of the features of self-attitude of seniors with secondary and higher education.
Self-attitude is an important element of the personality structure that is implemented in a stable system of emotional and
value-oriented attitude towards oneself. It is seen as a social attitude, affective element of self-consciousness, semantic
structure. The self-attitude system has individual functions and structure. Self-attitude is associated with other psychological phenomena. Self-attitude of seniors is selective and depends on the situation. It is positive under normal circumstances.
Difficulties and changes of the normal circumstances lead to negative attitude toward oneself. It has been found that seniors
with higher education in comparison with seniors with secondary education have higher levels of self-confidence, self-management, reflected self- attitude, self- value, and lower level of internal tendency to conflicts. The first ones, in comparison
with others, are better able to maintain their working capacity and self-confidence, especially in their normal situations;
they more often consider themselves as the source of the development of their personality, it is easier to counteract external
influences; they more believe that people around love and appreciate them; they appreciate their spiritual potential and the
wealth of the inner world; they have fewer internal conflicts, contradictions, and doubts. Seniors with secondary and higher
education have the same levels of openness, self-acceptance, self-devotion, and self-blaming.
Keywords: self-attitude, senior personality, openness, self-confidence, self-directions, self-management, reflected
self-attitude, self-value, self-acceptance, self-devotion, internal tendency to conflicts, self-blaming.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Гармонійний розвиток особистості зумовлюється
специфікою її самосвідомості, позитивним ставленням до себе, що втілюється у такому феномені, який
регулює різні аспекти поведінки людини, як самоставлення. Увага до нього, перш за все, зростає під час значних зламів у віковому розвиткові особистості, а також
у ситуаціях кардинальних змін у країні загалом. До згаданих переломних періодів у житті людини належить
літній вік – вік переходу від професійної зайнятості до
незайнятості (на пенсії), від повної до неповної родини (самотності), від порівняної задоволеності власним
здоров’ям до акцентуванні уваги на хворобах тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких ґрунтується
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авторська думка; виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Розвиток особистості в пізньому,
літньому віці визначається певними особливостями, зумовленими змінами, що відбуваються в житті людини.
Стабільність особистості, її позитивна динаміка залежить
від самоставлення як особливого внутрішнього утворення, що характеризує стійку систему емоційно-ціннісного
ставлення, спрямованого на себе [1]. Самоставлення як
важлива складова частина загальної системи ставлень
людини, тісно пов’язана з особливостями її ставлення
до зовнішньо-предметного й соціального світу.
В аналізі самоставлення науковці акцентують увагу
на різних аспектах. Так, Н. І. Сарджвеладзе самоставлення розглядає як окремий вид соціальної установки,
специфіка якої зумовлюється не способами ставлення,
а їхніми референтами, тобто тим, на що спрямований
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суб’єкт [2]. В. В. Столін ставлення до себе трактує як
афективний компонент самосвідомості, специфічну
активність суб’єкта щодо свого «Я», котра полягає в певних внутрішніх діях (і настановах на них), що характеризуються емоційною специфікою й предметним змістом
дії. В емоційному самоставленні він виокремлює явища
симпатії, поваги, близькості; усі види стосунків людей
аналізує з точки зору таких проявів [3]. Повагу до себе
як емоційне самоставлення аналізує Д. Хеллісон [4].
С. Р. Пантілєєв самоставлення розглядає як вираження
смислу «Я» для суб’єкта [3]. Самоставлення як смислову
структуру, що відображає особистісний смисл реально
існуючих чи уявних, більш чи менш усвідомлюваних
індивідних й особистісних властивостей людини, у
контексті реалізації найбільш значущих для неї мотивів
і цінностей аналізує К. В. Карпінський [5].
Уся система самоставлення особистості виконує
важливі функції. Н. І. Сарджвеладзе серед них виділяє
функції «дзеркала» (відображення себе), самовираження
й самореалізації, збереження внутрішньої стабільності й
континуальності «Я», саморегуляції та самоконтролю,
психологічного захисту, інтракомунікації (взаємодії з
собою) [2].
Самоставлення містить низку компонентів. Так,
Н. І. Сарджвеладзе обґрунтовує трикомпонентну будову самоставлення – когнітивну, емоційну й конативну
складові. Перший компонент, когнітивний, відображає
всю сукупність пізнавальних процесів, а також
самооцінку, котрі характеризують гностичне ставлення
суб’єкта до самого себе (процеси самопізнання). Другий
компонент, емоційний, утілюється в таких феноменах, як
любов або презирство щодо себе, симпатія – антипатія,
повага – неповага, близькість – віддаленість. Третій компонент самоставлення, конативний, містить внутрішні
дії щодо себе й готовність до таких дій [2]. Компоненти
самоставлення в теорії І. С. Кона – це пізнавальний (уявлення про власну суть та якості), емоційно-афективний
(самолюбство), оціночно-вольовий (самооцінка, самоповага) [6]. С. Р. Пантілєєв та В. В. Столін у структурі самоставлення виокремлюють самоповагу, симпатію, самоприйняття, любов до себе, самооцінку, самовпевненість,
самозвинувачення, незадоволеність собою [3].
Специфіка самоставлення залежить від статі людини. Самоставлення дорослих чоловіків, згідно з
дослідженнями Г. В. Візгіної, характеризується більшою
гнучкістю й диференційованістю (вони толерантні до
самокритики, здатні до усвідомлення власних недоліків
і суперечностей без завдавання значної шкоди самоставленню загалом); самоставлення ж дорослих жінок –
більш цілісне й менш диференційоване, ніж у чоловіків,
і характеризується певною бінарністю (тому вони менш
толерантні до негативної інформації про себе; позитивне
самоставлення і психічне благополуччя у них пов’язані із
закритістю самосвідомості, котра не припускає сумнівів
у власних перевагах) [7].
І. В. Афанасенко досліджувала самоставлення
чоловіків та жінок 40–55 років і з’ясувала, що воно характеризується високим рівнем глобального самоставлення,
яке диференційоване на когнітивно-емоційному й конативному рівнях та формується на зовнішньому (самоповага)
та внутрішньому (аутосимпатія, самоінтерес) оціночному
підґрунті. На конативному рівні самоставлення у жінок
домінують самоприйняття й самоінтерес, а в чоловіків
– самоприйняття, саморозуміння, самопослідовність,
самоінтерес і самозвинувачення. На рівні часткових
самооцінок у жінок домінують оцінки себе за такими параметрами, як доброта, чесність, товариськість, щирість
і щастя, а в чоловіків – товариськість, доброта, принциповість, розум, щирість, чесність і щастя [8].
Особливості самоставлення жінок під час переживання ними кризи літнього віку вивчала О. В. Крапівіна.
Вона виявила, що порушене самоставлення у літніх жінок
може провокувати виникнення кризи. У них спостерігається низька самооцінка, недостатнє самоприйнят18
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тя, вони сумніваються в цінності власної особистості,
відчувають себе відокремлено, є закритими для оточуючих. Для цих жінок характерні такі особистісні проблеми,
як відокремленість в інтимних стосунках, безпомічність,
самотність. Вони низько оцінюють якості свого життя,
їм складно оцінити майбутнє й свої можливості [9].
Характеризуючи систему самоставлення працюючих
жінок 55-60 років, Л. М. Кулешова і О. Ю. Стрижицька
встановили, що їм властива самодостатність і мінімізація
конфліктних переживань [10]. Переважаючою у них
стратегією підтримання позитивного ставлення до себе
є стратегія «пошуку соціального схвалення».
Самоставлення особистості тісно пов’язане з різними
психологічними феноменами. Так, Є. О. Тарасова і
Н. М. Борисова підтверджують зв’язок між локусом
контролю та самоставленням осіб середнього віку
[11]. Зокрема, було встановлено, що осіб із позитивним самоставленням більше серед інтерналів, ніж серед
екстерналів. Їхня кількість є загалом досить високою
(вище середнього рівня) як серед перших, так і серед
других.
Самоставлення літніх осіб залежить від сприйняття
індивідом власного віку. Зокрема, О. В. Куришева доводить: чим старшими себе відчувають літні особи, тим
нижчий рівень самоставлення вони мають, тобто такі
особи не вірять у власні сили й здатності контролювати своє життя, мають низький рівень саморозуміння,
більше зосереджені на власних недоліках, схильні до
самозвинувачення, очікують негативного ставлення до
себе з боку оточуючих. Особи похилого віку, які почуваються молодшими, мають протилежні характеристики
[12].
Зв’язок самоставлення особистості та її референтності,
зокрема студентів, обґрунтовує М. М. Непочатова [13].
За її даними, студент із позитивним самоставленням
вірить у себе, уважає, що може подолати свої недоліки, а
той, у кого самоставлення низьке, відрізняється – стійким
почуттям неповноцінності, уразливістю, чутливістю до
зовнішніх впливів, відірваністю від реальної взаємодії з
оточуючими. Він нерішучий і непослідовний, зокрема в
спілкуванні і стосунках з іншими людьми, що впливає
на його референтність.
Численними дослідженнями підтверджено зв’язок між негативним самоставленням особистості і
«психопатологічними» паттернами – тривожністю, депресивністю, алкоголізмом, зловживанням наркотиками,
параноїдальною шизофренією, схильністю до суїциду,
підлітковою злочинністю тощо [14].
Вплив самоставлення людини на розвиток її особистісної автономії як здатності самостійно приймати
рішення щодо свого життя і керувати його подіями вивчала Г. В. Чайка [15].
Самоставлення, а саме позитивне самоставлення є важливою умовою самоактуалізації особистості
(К. М. Біліченко) [16].
Однією з функцій самоставлення є саморегуляція.
Вона важлива в розвиткові суб’єктності – такої
значущої якості особистості, котра дозволяє їй
протидіяти зовнішнім і внутрішнім умовам, які перешкоджають реалізації інтересів особи, й зумовлює
її адаптацію до різноманітних змін у собі і в оточенні
(А. В. Брушлинський, В. Д. Шадріков, Н. Х. Александрова). Критеріями суб’єктності в пізньому віці
є збереження активного способу життя, позитивних
стосунків із близькими, здатність контролювати власне життя, планувати його та реалізовувати свої плани.
Літні особи, які зберігають власну суб’єктність, мають
оптимальний рівень самооцінки, вищий рівень самоприйняття, більш упевнені в собі, більш незалежні,
більш ефективно оптимізують особистісні ресурси.
Переоцінюючи життєві цінності, вони себе вважають
активними й товариськими, приймають власне старіння
й вікові зміни. Літні особи із збереженою суб’єктністю
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тя, шукають собі певну діяльність замість утраченої
професійної. Н. Х. Александрова в контексті критеріїв
та чинників суб’єктності в літньому віці називає рівень
збереженості ідентичності, рівень самоприйняття,
вираженість Я-образу, рівень і тип локалізації контролю.
Визначальним у суб’єктності літньої особи є прийняття
нею себе як активного діяча, що дозволяє адаптуватися до змін в оточенні та в собі. Ресурсами збереження
активності, а відповідно, і суб’єктності в літньому віці
у чоловіків є вольові якості, уміння долати труднощі,
а у жінок – соціальні якості, товариськість, гнучкість у
спілкуванні. Літні особи із збереженою суб’єктністю також більш задоволені життям [17; 18].
Не зважаючи на дослідження зв’язку самоставлення
особистості з окремими соціальними і психологічними
феноменами, не всі аспекти цього особливого
внутрішнього утворення вивчені ґрунтовно. Так, недостатньо уваги приділено особливостям ставлення
особистості до себе на пізніх етапах життя.
Формування цілей статті (постановка завдання).
Мета статті полягає у порівнянні особливостей ставлення до себе літніх осіб з середньою та вищою освітою.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Для
виявлення особливостей самоставлення літніх осіб з
різним рівнем освіти було проведене дослідження за
допомогою методики дослідження самоставленняння (МИС) С. Р. Пантілєєва, яка дозволяє установити специфіку таких компонентів ставлення до себе,
як відкритість, самовпевненість, самокерівництво,
відображене самоставлення, самоцінність, самоприйняття, самоприв’язаність, внутрішня конфліктність,
самозвинувачення [19]. У дослідженні взяли участь 204
літні особи, з них чоловіків – 43, жінок – 161. Середню
освіту мають 138 осіб, вищу – 63 особи, 3 осіб не вказали рівень освіти. На час дослідження у селах проживали
145 осіб, у містах – 59 осіб.
Встановлено середні значення за показниками відкритості, самовпевненості, самокерівництва,
відображеного самоставлення, самоцінності, самоприйняття, самоприв’язаності, внутрішньої конфліктності,
самозвинувачення літніх осіб з різним рівнем освіти
(середньою і вищою). Перевірена достовірність виявлених відмінностей за кожним показником самоставлення літніх осіб різного рівня освіти за допомогою
параметричного t-критерію Стьюдента. Усі розрахунки
здійснено у програмі SPSS. Нульова гіпотеза полягала
у відсутності відмінності між змінними (показниками
самоставлення літніх осіб з різним рівнем освіти), а альтернативна гіпотеза – у значущості такої відмінності.
Критичне значення t-критерію за таблицею – 1,97
(при рівні значимості α<0,05). Напівжирним шрифтом
виділено значення за тими показниками, де виявлена
відмінність. Див табл. 1.
Таблиця 1. Показники самоставлення літніх осіб з
різним рівнем освіти

Порівняння середніх значень за показниками самоставлення літніх осіб дозволяє стверджувати, що
психологічно благополучнішими й задоволенішими
життям почуваються літні люди, які мають вищу освіту,
ніж ті, хто має середню освіту.
При t>tкр і α≤0,05 не підтверджується нульова гіпотеза про відсутність відмінності між літніми людьми з
середньою та вищою освітою за показниками самовпевненості, самокерівництва, відображеного самоставлення, самоцінності, внутрішньої конфліктності. При t<tкр і
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α>0,05 підтверджується нульова гіпотеза про відсутність
відмінності між літніми людьми з середньою та вищою
освітою за показниками відкритості, самоприйняття, самоприв’язаності, самозвинувачення.
Літні особи з вищою освітою (10,10) у порівнянні з
особами із середньою освітою (8,65) краще здатні зберігати працездатність, упевненість у собі, спрямованість
на успіх у звичних для себе ситуаціях. Але при несподіваній появі труднощів впевненість одних і других у собі
знижується, зростають тривога, неспокій. Також літні
особи з вищою освітою (9,03) частіше, ніж особи з середньою освітою (7,71) себе вважають джерелом розвитку своєї особистості, у звичних для себе умовах (у яких
зазвичай і знаходяться) здатні контролювати свої емоційні реакції та переживання. Вони сприймають власне
«Я» як внутрішній стрижень, котрий спрямовує їхню
активність, організовує поведінку і координує взаємини
з іншими. Літні особи з вищою освітою (7,46) у порівнянні з тими, в кого середня освіта (7,07) більше схильні
вважати, що вони викликають повагу і симпатію в оточуючих людях. Хоча більшість літніх людей загалом вибірково сприймають ставлення оточуючих до себе, вони
вважають, що лише окремі їхні якості та вчинки оцінюються позитивно, а інші – викликають роздратування й
неприйняття. Часом вони можуть очікувати від оточуючих схвалення та підтримки, іншим разом – осуду. Вище
цінують свою особистість літні особи з вищою освітою
(9,68) у порівнянні з тими, в кого освіта середня (8,20).
Проте і перші, і другі, загалом схильні вважати себе індивідуальністю й цінують власну неповторність. Тому
зауваження оточуючих можуть сприймати негативно.
Внутрішніх конфліктів, сумнівів, незгоди з собою більше у літніх осіб з середньою освітою (7,24), а менше –
у тих, у кого вища освіта (6,35). Але варто відзначити,
що наявність таких конфліктів здебільшого залежить від
рівня адаптованості літніх людей до ситуації. У звичних
для себе умовах (до них вони прагнуть), особливості
яких добре знайомі й прогнозовані, спостерігається позитивне ставлення до себе, визнання своїх достоїнств і
висока оцінка власних досягнень. Несподівані труднощі,
що виникають, додаткові перешкоди можуть сприяти
недооцінюванню власних успіхів.
Літні люди і з вищою (7,65), і з середньою (7,42)
освітою мають однаковий рівень відкритості. У більшості він є середнім, що свідчить про те, що вони не виявляють великої конформності, не дуже прагнуть соціального схвалення, але водночас не є надто критичними
та відкритими, їм не завжди вистачає внутрішньої чесності. Загалом вони вибірково ставляться до себе, деякі
психологічні захисти долають, але інші в них можуть актуалізуватися, особливо в критичних ситуаціях. Також в
осіб з різним рівнем освіти (вища – 8,78, середня – 8,41)
виявлено однаковий рівень прийняття себе й аутосимпатії. Більшість літніх людей схильні приймати не всі свої
достоїнства й критикувати не всі недоліки. Бажання змінюватися по відношенню до наявного стану в більшості
літніх осіб з вищою (7,51) і середньо освітою (7,45) виникає ситуативно. І перші, і другі вибірково ставляться до своїх особистісних властивостей. Частіше схильні зберегти в незмінному вигляді власні якості, вимоги
до себе, а головне – бачення й оцінку себе, тому погоджуються змінити лише деякі свої якості. Дуже мало
у цьому віці тих, хто демонструє високу готовність до
самозмінювання. Негативні емоції щодо власного «Я» в
більшості літніх осіб з різним рівнем освіти (вища – 4,71,
середня – 4,44) не є досить вираженими. Частіше вони
заперечують власну провину в конфліктних ситуаціях і
зганяють гнів на оточуючих. Проте в окремих випадках
здатні свою провину визнавати. Серед людей цього віку
також достатньо таких, хто дуже схильний до заперечення власної провини в таких ситуаціях. Захищаючи себе,
вони відповідальність перекладають на оточуючих, звинувачують їх в різних неприємностях та проблемах.
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відок цього напряму. Самоставлення є важливим елементом структури особистості, що втілюється у стійкій
системі емоційно-ціннісного відношення, спрямованого
на себе. Його розглядають як соціальну установку, афективний елемент самосвідомості, смислову структуру.
Система самоставлення особистості має окремі функції
та структуру. Самоставлення пов’язане із іншими психологічними феноменами (локусом контролю, самоактуалізацією, смисложиттєвими компонентами, референтністю, сприйняттям власного віку тощо), а також із
статтю людини. Самоставлення літніх осіб є вибірковим
і залежить від ситуації. У звичних для себе умовах, до
яких у цьому віці прагнуть, воно є сприятливим, позитивним. Саме за таких умов літні люди є працездатними, упевненими в собі, контролюють власні емоційні
реакції, очікують підтримки від інших, цінують власну
індивідуальність і наголошують на своїх достоїнствах.
Негативне ж ставлення до себе, проблеми, тривожність,
невпевненість, недооцінювання та неприйняття себе,
небажання змінюватися, внутрішня конфліктність, самозвинувачення виникають тоді, коли з’являються труднощі, змінюється звична для старіючої особи ситуація.
Узагалі, ці люди не схильні змінювати власну особистість, стосунки та оточення.
Установлено, що літні особи з вищою освітою порівняно із літніми особами з середньою освітою мають
вищі рівні самовпевненості, самокерівництва, відображеного самоставлення, самоцінності і нижчій рівень
внутрішньої конфліктності. Перші порівняно з другими
краще зберігають працездатність і упевненість в собі,
особливо у звичних для себе ситуаціях; частіше себе
вважають джерелом розвитку своєї особистості, їм легше протидіяти зовнішнім впливам; більше вважають, що
оточуючі їх люблять і цінують; вище цінують свій духовний потенціал і багатство внутрішнього світу; мають
менше внутрішніх конфліктів і суперечностей, сумнівів.
Натомість літні люди з середньою та вищою освітою
мають однакові рівні за показниками відкритості (внутрішньої чесності), самоприйняття (симпатії до себе),
самоприв’язаності (бажання змінюватися), самозвинувачення (вираженості негативних емоцій щодо себе).
Подальші дослідження в даному напрямs можуть
бути пов’язані із виявленням інших чинників (зокрема, професійної зайнятості, соціальної активності), які
пов’язані із особливостями самоставлення літніх осіб; із
порівнянням особливостей самоставлення осіб літнього
і старечого віку тощо.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

psychological
science
государственного технического университета. Серия: Психологопедагогические науки. 2007. № 2. С. 93–99.
12. Курышева О. В. Взаимосвязь субъективного возраста и самоотношения пожилых людей // Известия Самарского научного центра
Российской Академии наук. 2013. № 2–2. Т. 15. С. 392–397.
13. Непочатова М. Н. Влияние самоотношения студента на его
референтность // Вісник Луганського національного університету
імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогічні науки». 2012. № 5 (240).
Ч. 1. С. 150–157.
14. Kaplan H. B., Pokorny A. D. Ageing and self-attitude: a conditional relationship // The International Journal of Ageing and Human Development. 1970. vol. 1, 3. P. 241–250.
15. Chaika G. V. Psychological characteristics influencing personal
autonomy as a key factor of self-determination. Український психологічний журнал. 2018. № 2(8). P. 124–138.
16. Биличенко Е. Н. Самоотношение и особенности самоактуализации личности у женщин. Теория и практика общественного развития. 2012. № 10. С. 79–81.
17. Александрова Н. Х. Субъектность на поздних этапах онтогенеза. Нижний Новгород : Нижегородский гуманитарный центр, 2000.
125 с.
18. Хазова С. А. Ресурсы субъектности в посттрудовой период. Человек, субъект, личность в современной психологии : материалы Международной научной конференции, посвященной 80-летию А. В. Брушлинского, 10–11 октября 2013 г., Москва / отв.ред.
А. Л. Журавлев, Е. А. Сергиенко. В 3 т. Т. 3. Москва: Изд-во «Институт
психологии РАН», 2013. С. 100–103.
19. Пантилеев С.Р. Методика исследования самоотношения.
Москва: «Смысл», 1993. 32 с.

1. Кочеткова Т. Н. Самоотношение личности как система
установок, направленных на себя // Вестник Санкт-Петербургского
университета. Серия 6: Философия. Культурология. Политология.
Право. Международные отношения. 2007. № 1. С. 195–201.
2. Сарджвеладзе Н. И. Личность и ее взаимодействие с социальной средой. Тбилиси: «Мецниереба», 1989. 208 с.
3. Пантилеев С. Р. Самоотношение как эмоционально-оценочная
система. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1991. 100 с.
4. Hellison D. R. Physical education and self-attitude. Quest. Vol. 13.
Issue 1. P. 41–45.
5. Карпинский К. В. Взаимосвязь самоотношения и смысложизненного кризиса в развитии личности // Мир психологии. 2010. № 4.
С. 152–167.
6. Кон И. С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. Москва:
Политиздат, 1984. 335 с.
7. Визгина А. В. Гендерные особенности процессов самопознания
и самоотношения // Личность, семья и общество: Вопросы педагогики и психологии. 2013. № 29. С. 43–54.
8. Афанасенко И. В., Онищенко А. И. Особенности самоотношения мужчин и женщин возрастов ранней и поздней взрослости // Северно-Кавказский психологический вестник. 2011. № 2. Т. 9.
С. 21–25.
9. Крапивина О. В. Особенности самоотношения у женщин, переживающих кризис пожилого возраст // Вестник Тамбовского университета. Серия : Естественные и технические науки. 2011. № 1.
Т. 16. С. 389–390.
10. Кулешова Л. Н., Стрижицкая О. Ю. Активность личности как
потенциал развития в период поздней взрослости // Вестник СанктПетербургского университета. Серия 12: Психология. Социология.
Педагогика. 2008. № 4. С. 111–118.
11. Тарасова Е. О., Борисова Н. М. Влияние локуса контроля на
самоотношение людей среднего возраста // Вестник Самарского

20

Humanitarian Balkan Research. 2018. № 1

психологически
науки

UDC 159
© 2018

Михальчук Юлія Олександрівна
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ...

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ:
ТЕОРЕТИЧНЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ

Михальчук Юлія Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри
психології, завідувач кафедри психології
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
(33001, Україна, Рівне, вулиця Степана Дем’янчука, 4, e-mail: yulimik@ukr.net)
Анотація. В останні роки в Україні інтенсифікувалися процеси створення класів з інклюзивної освітою у закладах середньої освіти, що мають на меті створення такого простору освітнього середовища, що буде розвивальним та враховуватиме індивідуальні можливості дітей незалежно від їх психофізичного розвитку. Міжнародний
економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, враховуючи вимогу часу, готує фахівців
з психологічного супроводу в інклюзивній освіті, що працюватимуть як з дітьми з особливими потребами, так із
їх батьками. Схарактеризовано психологічну сутність та виокремлено складові інклюзивного навчання. Розкрито
сутність та особливості психологічного супроводу в освітній діяльності, виділено основні завдання та види
соціально-психологічного супроводу. Вказано, що робота фахівця з психологічного супроводу дитини-інваліда
передбачає, крім провідної діяльності – взаємодії з дитиною з особливими потребами, також Й психологічну допомогу батькам дитини у вирішенні проблем та труднощів, що виникатимуть у процесі розвитку, навчання, виховання. Так, автор вважає за доцільне розвиток вмінь та навичок психолога для розробки просвітницьких, корекційних
та розвивальних заходів, проведенні груп взаємодопомоги та підтримки для батьків дітей з особливими потребами.
Ключові слова: дитина з особливими потребами, соціально-психологічний супровід, інклюзивна освіта,
толерантність, емпатія, взаємодія, корекція, розвиток.
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Abstract. In recent years, the processes of creating the classes with inclusive education in secondary education institutions have intensified in Ukraine with the aim of creating such a space of educational environment that will develop and take
into account the individual possibilities of children irrespective of their psychophysical development. International economic and humanitarian University named after academician Stepan Demyanchuk, taking into account the time requirement,
prepares specialists in psychological support in inclusive education, that could work with children with special needs and
their parents. The psychological essence is described and the components of inclusive education are singled out. The essence
and features of psychological support in educational activity are revealed, the main tasks and types of socio-psychological
support are singled out. It is specified that the work of a specialist on psychological support of a disabled child implies, in
addition to conduct activities – the interaction with a child with special needs, as well as psychological assistance to the parents of the child in solving problems and difficulties that will arise in the process of development, education and upbringing.
Thus, the author considers it expedient to develop the skills and abilities of a psychologist to develop educational, corrective
and developmental measures, conduct mutual assistance groups and support for parents of children with special needs.
Keywords: child with special needs, social and psychological support, inclusive education, tolerance, empathy, interaction, correction, development.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. Професія психолога належить до гуманних професій,
де найвищою цінністю є людина. У площині гуманних
відносин відбувається прояв вищих духовних потреб
особистості: жити задля блага інших, адже психологічною основою останніх, на думку А. В. Петровського, є
готовність суб’єкта відчувати, переживати, діяти так,
ніби іншим є він сам [1].
Згідно внесеним змінам до Закону України «Про
загальну середню освіту» з 2010 року загальноосвітні
заклади мають право створювати спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими потребами.
Проте, базовим документом для створення інклюзивної
освіти в Україні є концепція «Нової української школи»,
яка була затверджена Національною Радою Реформ у
квітні 2018 року. Так, Нова українська школа забезпечитиме індивідуальну програму розвитку, лікування та
організацію корекційних заходів для дітей з особливими
потребами, де навчання останніх відбуватиметься зі здоровими однолітками. Адже, інклюзія передбачає істотні
зміни в культурі, політиці та практичній діяльності шкіл
[2, с. 97].
Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких
розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується автор; виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Проблеми впровадження інклюзивного навчання обґрунтовували та вивчали вітчизняні й зарубіжні автори: О. В. Краснова [3], А. Колупаєва
Хуманитарни Балкански изследвания. 2018. № 1

[2; 4], В. О. Феоктистова [5] та ін. [6-11]; ставлення
соціуму до людей з особливими потребами науковці:
Л. С. Виготський [12], С. Я. Рубінштейн [13], О. О. Ставицький [14]. Проте, в наукових пошуках йшлося, передусім, про підготовку помічників педагогів початкових
класів, а не про підготовку психологів, що також можуть
здійснювати психологічний супровід.
Формування цілей статті (постановка завдання).
Метою публікації є теоретичне вивчення сутності феномену психологічного супроводу в інклюзивній освіті.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Інклюзивна освіта (інклюзія – inclusion (англ.) – залучення), передбачає створення такого освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної
дитини, незалежно від особливостей її психофізичного
розвитку [4, с. 13.].
Інклюзивне навчання є гнучкою, індивідулізованою
системою навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах масової загальноосвітньої школи за місцем проживання [4, с. 13].
Так, А. А. Колупаєва зазначає цінність всіх дітей у
суспільстві й вказує на те, що взаємодія зі здоровими
дітьми сприяє когнітивному, фізичному, мовному, соціальному та емоційному розвитку дітей з особливими
освітніми потребами [4, с. 14]. Ми цілком підтримуємо
думку авторки щодо навчання природньому сприйманню дітей-інвалідів здоровими дітьми, розвитку толерантності, чуйності, готовності до взаємодопомоги [4,
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с. 14].
Цікавим є дослідження В. В. Абраменкової, яка, вивчаючи розвиток гуманних відносин в дитячих колективах, виділила два типи таких відносин: співпереживання
як співчуття іншому у ситуації неблагополуччя та співпереживання як співрадість [15].
В контексті дослідження теоретико-практичної підготовки майбутніх психологів за спеціальністю 053
«Психологія» Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука
(Україна, м. Рівне) до набуття професійної кваліфікації
«фахівець з психологічного супроводу в інклюзивній
освіті» та роботи у навчальних, розвивальних та реабілітаційних центрах нас цікавлять обидві вказані форми прояву індивідуальних емоційних переживань – як
співпереживання, так й співрадості. Завдяки та через
спілкування з дорослими відбувається формування особистості дитини-інваліда, вона набуває досвід поведінки
у суспільстві, отримує знання, що їх транслює дорослий.
Тому, власне, від психологічної готовності студента,
який здійснюватиме соціально-психологічний супровід
дитини з особливими потребами в інклюзивній освіті,
що включає професійну, особистісну готовність та емоційну стійкість залежатиме успіх інтеграції дитини-інваліда у соціальне середовище. Основою міжособистісної
взаємодії в діаді «студент-дитина-інвалід» є комунікація, що має бути організована в просторі гуманізму та
на засадах прояву толерантності, піклування, чуйності,
приймаючи цінність дитини-інваліда як повноцінного
члена суспільства, його індивідуальних особливостей та
повазі до етапів його особистісного розвитку.
Розглянемо основні аспекти підготовки студентів-психологів та сутність психологічного феномену
«соціально-психологічний супровід».
У спільній діяльності в площині функціонування
рольових відносин в найбільшому ступені реалізується
«ситуація разом» дитини з особливими потребами та
психологом, що здійснює соціально-психологічний супровід; з’являється нова форма ідентифікації – ставлячи себе на місце дитини-інваліда студент-психолог має
можливість налагодити тісний емоційний зв’язок. Так,
безпосередня взаємодія з дітьми-інвалідами інтеріоризує вказані вище почуття в особистісні смисли та формує психологічну готовність майбутніх психологів до
роботи з останніми.
Соціально-психологічний супровід передбачає оволодіння новими навичками взаємодії зі світом, надання
психологічної підтримки, що актуалізує особистісний
потенціал та попереджає відчуження останнього від соціального оточення, адже, супровід є процесом спільного «руху крізь життя», що базується на допомагальних
відносинах у складних життєвих ситуаціях. Отже, соціально-психологічний супровід є простором діяльності та
спілкування.
Спілкування є взаємодією, видом діяльності, способом реалізації суспільних відносин, полем розвитку
потенціалів взаємовпливу, взаєморозуміння, є стороною
колективної діяльності [16]. Спілкування є одним із найважливіших факторів психічного та соціального розвитку дитини. Завдяки спілкуванню відбувається усвідомлення партнерами своєї ролі та місця у міжособистісних
відносинах, розуміння змін у поведінці, станах, особистісних смислах, а, отже, мотивів, потреб, цінностей.
Спілкування є умовою життєдіяльності людей, життєво
необхідною потребою. Спілкування відбувається в різних видах діяльності, в тому числі, в ігровій.
Повертаючись до соціально-психологічного супроводу в інклюзивних класах, слід зазначити важливість
формування особистісно-розвивального та комфортного
середовища для всіх учасників взаємодії, що має стати
толерантним та довірливим.
Завданням соціально-психологічного супроводу є
забезпечення оптимальної адаптованості дитини-інваліда в освітньому середовищі та створення толерантних
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відносин, що є особливим видом відносин, адже вони
включають готовність суб’єкта відчувати переживання
партнера, приймати його індивідуальні особливості та
відмінності.
Індивідуальний соціально-психологічний супровід є
цілісним процесом соціальної та психологічної підтримки, що передбачає єдність діагностики, консультативних та корекційних заходів відповідно до особистісної
ситуації розвитку дитини. Психолог у вказаному процесі
виступає посередником між дитиною-інвалідом та соціумом, що повинен забезпечити екологічність розвитку
дитини-інваліда [17], активізацію сильних сторін дитини-інваліда та гармонізувати внутрішній світ останнього
та його міжособистісні відносини. Адже, власне, у міжособистісних відносинах з однолітками дитина-інвалід
може зустрітися із негативними емоційними реакціями
оточуючих з приводу інвалідності: насмішками, презирством, що може бути основою для формування емоційного бар’єру на шляху до зближення та налагодження контактів з однолітками та сформувати бажання до
ізоляції. Так, дитину можуть не приймати в ігри, з ним
можуть не хотіти товаришувати, в результаті стає високою вірогідністю збільшення емоційного напруження у
дитини, що може призвести до появи невротичних симптомів та психопатичних форм поведінки.
Основним завданням психолога, що здійснює соціально-психологічний супровід є забезпечення позитивних змін особистості дитини-інваліда. Вказані позитивні
зміни стануть можливими завдяки формуванню толерантного середовища закладу освіти, в тому числі, педагогічної толерантності.
Педагогічна толерантність є соціальною категорією,
що проявляється в установці на прийняття іншої людини, відкрите та довірче спілкування, емпатичне розуміння [18, с. 58]. Так, педагогічна толерантність є здатністю
педагога зрозуміти та прийняти дитину такою, якою
вона є, враховуючи особливості її внутрішнього світу,
стан, у якому знаходиться дитина з повагою до особистісного простору та форм поведінки себе з оточуючими, її цінності, логіку мислення, особливості поведінки.
Основним завданням психолога, що здійснює соціально-психологічний супровід є забезпечення позитивних змін особистості дитини-інваліда.
Основними видами соціально-психологічного супроводу психолога є:
– сприяння в становленні дитини-інваліда як особистості; розвиток пізнавальної, емоційної, вольової та поведінкової сфер (допомога в засвоєнні цінностей, норм,
настановлень, зразків поведінки даного соціального оточення);
– допомога в адаптації дитини-інваліда до умов життєдіяльності;
– сприяння налагодженню міжособистісних контактів з однолітками через розуміння емоційних станів та
переживань оточуючих;
– формування навичок спілкування, співпраці, подолання комунікаційних бар’єрів у спілкуванні, вирішенні
конфліктів в діадах «дитина-інвалід-однолітки» та «дитина-інвалід-вчитель», допомога у формуванні емоційно
комфортного та особистісно-розвивального середовища
спілкування та взаємодії;
– підвищення мотивованості до активності та саморозвитку;
– розвиток творчого потенціалу особистості дитиниінваліда;
– уміння виявляти інтереси та потреби, труднощі
дитини-інваліда в різних видах діяльності та надання
допомоги у цих труднощах;
– реалізація потреб, інтересів та бажань дитиниінваліда;
– розвиток індивідуальності дитини, допомога у самоствердженні в соціальному середовищі.
В результаті соціально-психологічної адаптації формуються такі соціальні якості спілкування, поведінки та
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діяльності, що прийняті у суспільств, завдяки чому особистість реалізовує власні потреби та інтереси.
За теорією соціальної адаптації А. А. Реана її модель включає внутрішній та зовнішній критерії [19].
Внутрішній критерій передбачає психоемоційну стабільність, стан задоволеності, відсутність дистресу, відчуття загрози або стану психоемоційного напруження.
Зовнішній критерій характеризується відповідністю реальної поведінки особистості вимогам середовища, правилам, нормам соціуму.
Отже, соціально-психологічний супровід, що є професійним та екологічним щодо дитини-інваліда розвиває інтелектуальну сферу особистості останнього, розширює досвід соціальних відносин, забезпечує набуття
духовного та емоційного досвіду та сприяє інтеграції у
систему соціальних міжособистісних стосунків.
Крім основної роботи із дитиною-інвалідом в інклюзивній освіті соціально-психологічний супровід передбачає роботу із сім’єю, що включає, передусім, консультування батьків.
Сім’я є найзначущішою рушійною силою у процесі
соціалізації дитини, на неї лягає основна відповідальність у лікуванні, реабілітації, вихованні, освіті, підготовці до життя дитини-інваліда.
Метою допомоги сім’ям, що виховують дитину з
особливими потребами є досягнення гармонійного життя із нестандартною дитиною, максимальний розвиток її
потенційних можливостей з подальшою успішною адаптацією та інтеграцією у суспільство.
Проблеми та труднощі, з якими стикаються батьки
дитини з особливими потребами:
– нестача інформації у питаннях розвитку, виховання, навчання;
– прийняття себе у новій ролі – ролі батьків дитини-інваліда (криза ідентичності);
– почуття провини, сорому перед сім’єю (родиною),
страху перед труднощами;
– напруга у стосунках з іншими членами родини, що
пов’язано із необхідністю розв’язання проблем щодо лікування, реабілітації, навчання, виховання;
– труднощі у спілкуванні з дитиною тощо.
Народження хворої дитини завжди викликає стрес як
реакцію на когнітивний конфлікт. Спрямовуючи власні
зусилля на щоденне піклування за дитиною, батьки, а
особливо мама дитини-інваліда може знаходитись у
стані хронічного стресу. Слід зауважити, що саме ранній
вік характеризується тісною емоційною прив’язаністю
дитини до мами, власне, від мами дитині передається
впевненість, любов та довіра. Виходячи із тези про
можливість перебування мами у стані хронічного стресу
та факту зазначеної емоційної прив’язаності, стає очевидним порушення емоційного розвитку дитини з особливими потребами, що потребуватимете спеціально
розроблених корекційних засобів.
Отже, психологічний супровід дитини з особливими потребами передбачає, крім взаємодії, власне,
з дитиною допомогу батькам в площині вироблення
ефективних способів ефективної допомоги у процесах соціалізації, навчання, виховання дитини задля її
успішного унікального розвитку.
Висновки дослідження і перспективи подальших
розвідок цього напряму. Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародного економіко-гуманітарного
університету імені академіка Степана Дем’янчука» готує
фахівців спеціальності 053 «Психологія» до набуття
професійної кваліфікації «фахівець з психологічного супроводу в інклюзивній освіті» та передбачає інтеграцію
професійної, особистісної готовності та емоційної
стійкості психологів, що працюватимуть в класахінклюзіях та реабілітаційних центрах.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо в
обґрунтуванні важливості професійної та особистісної
готовності психологів до розробки корекційних заходів
для групової взаємодії з батьками дітей-інвалідів.
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Аннотация. Процессы модернизации Российского образования определяют новые требования к организации
социально-психологического взаимодействия в современном образовательном учреждении, основанном на гуманистических ценностях и ориентированном на формирование личностных и метапредметных результатов обучающихся. Представленное исследование направлено на выявление особенностей системы ценностных ориентаций
и определение степени близости и конгруэнтности информационно-ценностного поля различных участников образовательных отношений (школьников, выпускников педагогического вуза и педагогов). Уточнение и расширение
данных о ценностных ориентирах различных субъектов образовательного процесса позволяет не только констатировать существующие проблемные зоны, но и определять возможности дальнейшей разработки содержательнопроцессуальной стороны приобщения подрастающего поколения к усвоению значимых социальных ценностей как
в школе, так и в профессиональном учебном заведении. Проанализировано соотношение ценностных ориентаций
различных субъектов образовательных отношений: педагогического сообщества и обучающихся. Представлено
описание изменения ценностного отношения к ряду значимых объектов обучающихся на протяжении всего периода подросткового возраста (5-9 класс) в соответствии с группами личностных результатов, выделенных в образовательных стандартах. Выявлено сходство между студентами педагогических специальностей и педагогами в
приоритетных и низкостатусных позициях ценностей.
Ключевые слова: преемственность, подростки, студенты, педагоги, ценностные ориентации.
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Abstract. Modernization processes of Russian education determine new demands to organization of social-psychological interaction at modern educational institutions based on humanist values and oriented to formation of personal and
metasubject results of learners. The given research is aimed at the revealing of some social-psychological aspects of value
system and determining of uniformity degree and congruence of informational axiological field of various participants of
educational relationships (students, alumni of a college of education and teachers). Specification and expansion of the data
concerning value orientation of various parties of the educational process allow not only to establish existing problem areas,
but also to define possibilities of further development of contensive and procedural sides of exposure of the younger generation to digestion of crucial social values at school as well as at higher educational institution. Ratio of value orientation of
different parties of educational relationships, i.e. pedagogical community and students has been analyzed for the first time;
the description of developments of values-based attitude to several significant objects of teenage students (5-9 grades) in
accordance with the personal growth groups determined in the educational standards has been represented; correspondence
between students of colleges of education and teachers in high-priority and lower-status value positions has been educed.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами.
Направленность процессов модернизации Российского образования на создание условий для инновационного и непрерывного характера обучения и воспитания
определяет новые требования к взаимодействию субъектов образовательных отношений, как внутри образовательного учреждения, так и с внешними социальными
партнерами. Тенденции изменения общественного сознания, ориентирующегося на приоритет индивидуализма в противовес коллективизму, уделяющего особое
внимание пониманию прав и свобод человека, ставящего
акцент на лидерстве, творчестве, предпринимательском
подходе, приводят к выдвижению на первый план индивидуальных интересов по отношению к общественным,
новому восприятию существовавших ранее ценностей и
критической и противоречивой оценке новых. Нельзя не
учитывать тот факт, что изменения в различных сферах
общественного сознания влияют на изменения в психологии отдельных его субъектов. Особенно остро реагирует на подобные тенденции молодое поколение.
Ответом системы образования на вызовы современ24

ной социальной ситуации стал пересмотр ценностных
оснований организации учебно-воспитательного процесса, особое значение в котором приобрели идеи гуманизации и демократизации обучения и воспитания
подрастающего поколения, удовлетворения интересов
личности, адаптации новых поколений к социокультурным изменениям. Одной из ведущих целей введения
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в Российской Федерации стало достижение высокого качества результатов образования на всех
уровнях, полноценное развитие личности обучающегося, создание условий для его непрерывного образования
в течение всей жизни, обеспечение единства образовательного пространства, преемственности всех уровней
образования [1]. Решение этих вопросов невозможно без
построения полноценных преемственных связей между
всеми участниками образовательных отношений, и, прежде всего, между обучающимися и педагогами.
Новые стандарты высшей школы – ФГОС ВО (ФГОС
3+), задающие вектор ценностной парадигмы образования, определяют необходимость изучения ценностных
ориентаций современных педагогов на разных уровнях
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профессионализации, поскольку именно они выполняют
ведущую роль в становлении ценностей подрастающего поколения. Студенты и молодые специалисты различных, в том числе, и педагогических, специальностей
находятся в условиях, предполагающих, самостоятельность выбора вектора ценностных ориентаций, поиска
профессиональных и жизненных смыслов, а, соответственно, и определения средств достижения поставленных целей [2]. От учителей требуется готовность к реализации в образовательном процессе аксиологического
подхода, ориентированного на признание личностных
ценностей учащихся важнейшим источником мотивов
поведения, его внутренними регуляторами, владение
методами перевода духовных ценностей человечества
во внутренние ценности воспитанника, активизации
ценностного поиска воспитанников как в учебной, так и
во внеурочной деятельности.
Преемственность в образовании рассматривается, в
частности, как условие непрерывного личностного развития ребенка [3,4,5]. На важность решения задач единой трактовки основных ориентиров и проблем преемственности в образовательной деятельности обращают
внимание как отечественные [6-18], так и зарубежные
[19-23] ученые. Особо стоит подчеркнуть, что вопросы
преемственности в настоящее время рассматриваются
не только в контексте построения программы изучения
отдельных предметных областей, развития метапредметных компетенций, но и в отношении формирования
совокупности личностных результатов обучающихся.
Личностные универсальные учебные действия [7,8,9]
обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся, которая проявляется в знании моральных норм,
умении соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, выделять нравственный аспект
поведения. Не смотря на важность данных позиций,
признанную для всех уровней образования, вопрос о построении логики работы по формированию и системы
мониторинга по отслеживанию этой группы результатов
школьников во-многом остается открытым [24]. В данном отношении считается важным выработка единых
ориентиров в работе с современными школьниками с
учетом их актуальных социально-психологических особенностей, ценностных ориентиров и запросов к системе
образования. Ценностное поле школьников в силу ряда
возрастных особенностей подвижно, изменчиво, что позволяет организовывать психологическое воздействие
на него путем оптимизации процесса преемственности
между отдельными субъектами, носителями ценностей.
Т.И. Шнуренко [25] описывая существование непрерывной межпоколенной преемственности нормативных
ценностей, доказывает, что условием передачи устойчивых элементов опыта от старшего поколения к младшему выступают базовые ценности, которые младшие
узнают и усваивают. Она подчеркивает, что ценностное
поле старшего поколения в большей степени отражает
ценности традиционной культуры. А, следовательно,
вопросы формирования системы нравственных ориентиров школьников невозможно решать без прояснения
особенностей системы ценностей педагогов, как старшего поколения, оказывающего на них непосредственное влияние на всем протяжении школьного детства.
Таким образом, с одной стороны, существует общественный запрос на формирование подрастающего поколения со сложившейся системой нравственных приоритетов, что подкрепляется четким ориентиром образовательных стандартов на ценностную парадигму, а с
другой стороны, отсутствуют достаточное теоретическое осмысление и эмпирические данные о преемственности и соотнесении системы ценностных ориентаций
отдельных субъектов, находящихся в едином образовательном пространстве, оказывающих значимое влияние
друг на друга.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
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которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы.
Каждая наука, исходя из определенного ею научного
подхода к процессу познания, исследует свой аспект феномена «ценностей». Соответственно, могут быть были
выделены ряд подходов к их пониманию:
1. Философский подход, представленный в литературе [26-32] трактует понятие «ценность» в различных
значениях: новая идея; выступающий в качестве индивидуального или социального ориентира, распространенный субъективный образ или представление; некий
культурно-исторический стандарт; определенный тип
«достойного» поведения, связанный с конкретным жизненным стилем. Философский энциклопедический словарь определяет ценностные ориентации как важнейший
элемент внутренней структуры личности, закрепленные
опытом индивида, всей совокупностью его переживаний
и ограничивающие значимое, существенное для данного
человека от незначимого, несущественного; как своего
рода ось сознания, обеспечивающую устойчивость личности, преемственность определенного типа поведения
и деятельности; как важнейший фактор, регулирующий,
детерминирующий мотивацию личности.
2. Социологический подход В социологии ценности –
это то, что в контексте данной культуры выступает желательным и предпочтительным, передающееся от поколения поколению благодаря воспитанию, воздействию
средств массовой информации, коммуникации, литературы, науки, искусства и т.д.; это понятие соотносится
с проблемами мотивации и управления деятельностью
людей и их объединений [33]. С точки зрения американского социолога Е. Клакхона [34], ценности играют
существенную роль в интегрировании систем личности
и социокультурной системы, находясь в неразрывной
связи с социальными нормами, обеспечивая их адекватность. По мнению И.В.Архиповой [35], ценностные
ориентиры выступают как существенная часть мировоззренческого фундамента, на котором впоследствии человек строит свою жизнь в обществе, они определяются
автором как детерминанта способов и уровней социализации. О.А.Кузьмина [36] отмечает существенное отличие ценностных ориентаций от иных ценностных феноменов, состоящее в том, что они наиболее тесно связаны
с поведением субъекта, управляют этим процессом как
осознанным действием, пронизывают все «этажи» человеческой психики - от потребностей до идеалов, включают реальный поведенческий компонент. Иванов, В.М.,
Литвинов, А.А., Хусаинов А.В. [37] подчеркивают, что
ценностные ориентации личности занимают промежуточное положение между мировоззрением и установками личности, разграничивая значимое, существенное
для человека от незначимого, несущественного. С одной
стороны, они являются конкретизацией мировоззренческих взглядов, с другой – определяют общую направленность действий человека. В итоге они выступают «…
весьма общим и, в то же время, достаточно конкретными конструктами, которые могут быть вполне адекватно
сформулированы и изучены с помощью исследовательских методов социологии» [37, С.28].
4. Педагогический подход. Педагогическая аксиология отражает иерархию образовательных ценностей,
определяет ориентиры по формированию ценностного
сознания, ориентирует на ценностное отношение к миру
и ценностное поведение личности. В.А. Сластенин, В.П.
Кашин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов [38]
анализируют ценности педагога и его деятельности,
исходя из ценностных приоритетов российского образования; А.В. Кирьяков, Л.В. Мосиенко, О.А.Тырнова
[39] изучают цели и ценности студенческого общества,
И.В.Архипова [35], Е.Д.Алексеева [40], С.Г.Белякова
[41], А.С.Буреломова [42], З.К.Селиванова [43] и др.
производят анализ ценностей современных школьников.
Понятие «ценность» в педагогике выступает как личностно-окрашенное отношение к миру, возникающее на
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основе знания человека о мире, усвоенных культурных
смыслов и обусловленное его собственным жизненным
опытом, направленное на достижение совершенного бытия и гармоничное развитие.
Педагоги, прежде всего, акцентируют свое внимание
на целях, направлениях, содержании, методико-технологических основах педагогической деятельности с разными категориями детей по формированию у них ценностных ориентаций. В педагогической литературе четко обосновывается подход к формированию ценностных
ориентации в контексте использования форм работы,
обеспечивающих взаимодействие общественных интересов и интересов личности.
Совокупная оценка имеющихся подходов позволяет
нам сделать вывод, что понятие «ценностные ориентации» выражает сложную смысловую конструкцию.
Содержательно - это целый комплекс представлений
личности: политических, философских (мировоззренческих), нравственных убеждений, это и глубокие постоянные привязанности, и нравственные принципы поведения; это высший уровень направленности личности, в
котором наиболее полно воплощаются ее представления
о смысле жизни, об отношении к миру и определению в
нем своего места, отношении к себе и к другим людям.
На основе системы ценностей формируются личностные
смысложизненные принципы, определяются главные
жизненные цели (терминальные ценности) и моральноэтические средства их достижения (инструментальные
ценности).
3. Психологический подход. В психологической науке
ценности и ценностные ориентации рассматриваются
через понятия отношения, отражения, установки на те
или иные ценности материальной и духовной культуры
общества (А.Г. Здравомыслов [44], Д.Н. Узнадзе [45]).
При этом ценности выступают как значимые элементы
структуры личности [46], так и целями, стремлениями
и жизненными идеалами [47], элементы мировоззрения
[48], регуляторы мотивации [49].
Как считают ученые, работающие в рамках гуманистической психологии (C. Rogers (1961) [50]. Allport G.
W. (1960) [51], Maslow, Abraham, H [52] благодаря ценностям и их адекватному выбору осуществляется непрерывное развитие личности. Вместе с тем, именно в зарубежной психологии активно развивался вопрос диагностики системы ценностных ориентаций. Так L. Kohlberg
(1976, 1981) [53], исследуя стадии морального развития
личности и, связывал их со стадиями умственного развития (по Ж.Пиаже) и придавал большое значение уровню
сформированости системы ее ценностных ориентаций.
Им разработан способ диагностики уровня морального
развития личности на основе ряда моральных дилемм.
На этой основе в 1991 г. Gibbs, D., Basinger, K., Fuller, D.
[54] предложили методику диагностики социоморальной рефлексии СРД-КФ (sociomoral reflection measure).
M. Rokeach [55], Schwartz S.H.[55] дали основание
для структурирование ценностей на группы: терминальные и инструментальные. Для Schwartz S.H ценности
представляют собой меру, согласно которой человек
действует и оценивает свои действия, и, исходя из этого,
строит свое отношение к миру.
Особое внимание ученых привлекает роль ценностей
для адаптации [56, 57], социализации [54, 58], профессионализации [59, 60]. Таким образом, стоит отметить,
что ценности имеют различную типологию и основания;
организованы в определенную систему, которая развивается, функционирует и имеет иерархию. Ценностные
ориентации находятся под постоянным воздействием
изменяющихся условий социальной среды и потребностей. На основании имеющихся теоретико-методологических подходов и с учетом оценки современной
ситуации в системе отечественного образования, была
выделена проблема изучения ценностных ориентаций
центральных субъектов образовательных отношений
(обучающихся, студентов педагогических специально26
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стей и педагогов), рассмотренная в данной публикации.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Целью нашей работы стало изучение преемственности в ценностях участников учебно-воспитательного
процесса. Для ее достижения потребовалось решение
ряда задач:
1. Проанализировать существующие подходы к понятию ценности и ценностные ориентации, в том числе
у участников образовательных отношений.
2. Выделить общие и специфические особенности
в ценностно-ориентационных основаниях трех групп
участников образовательных отношений: школьников
(обучающихся 5-9 классов, выпускников педагогического вуза разных специальностей, выразивших желание работать в сфере образования, и работающих педагогов).
Исследование проходило в три этапа. На первом
этапе был осуществлен анализ существующих методологических подходов к изучению ценностных ориентаций личности и современное состояние проблемы
формирования системы ценностей школьников и молодого поколения. На втором – сформулированы задачи
и гипотезы исследования, выбран психологический инструментарий и осуществлена диагностика ценностных
ориентаций школьников, студентов педагогических специальностей и педагогов как ведущих субъектов образовательных отношений. На третьем – проведен анализ
полученных данных с целью соотнесения ценностных
ориентиров трех групп участников учебно-воспитательного процесса.
Выборку составили 632 школьника подросткового
возраста, 28 педагогов и 40 студентов педагогического
вуза.
Для выявления ценностей взрослых участников образовательных отношений мы взяли опросник ОТЕЦ (И.Г.
Сенин). Для изучение ценностей школьников использовался опросник личностного роста, разработанный Д.В.
Григорьевым, И.В. Кулешовой, П.В. Степановым [61].
Его структура позволяет оценить процесс личностного
развития именно с точки зрения динамики изменений,
а не с позиций соответствия точки зрения человека какому-либо эталону, стандарту, норме. Кроме того, изучаемые в опроснике параметры можно сопоставить с
группами личностных результатов, отслеживание которых предполагается согласно требованиям ФГОС:
результаты в области познания – «ценностное отношение к знаниям»; в области взаимодействия с другими
людьми – «ценностное отношение к другим людям»;
в области социального поведения – «ценностное отношение к культуре»; в области здорового образа жизни и
безопасности поведения – «ценностное отношение к самому себе (Я-телесное)»; в духовно-нравственной сфере – «ценностное отношение к семье, отечеству, Земле,
миру»; в области самоопределения – «ценностное отношение к труду». Следовательно, интерпретация результатов диагностики по данному опроснику может выступать как механизм мониторинга, предметом которого
становится личность школьника как главный показатель
эффективности процесса воспитания в образовательном
учреждении.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов.
Принимая во внимание полученные результаты
сравнения ценностей студентов и педагогов надо отметить, что первоначально мы посчитали возможным
прогнозировать, что в условиях освоения и реализации
совместной деятельности и усвоении социального
опыта, в педагогической сфере складываются некоторые
общие (или близкие) профессионально-групповые
ценностные ориентации, которые проявляются в
целях, интересах, мышлении и поведении субъекта. А
значит существенных отличий в ценностях студентов,
которые завершают обучения в педагогическом и вузе
и работающими педагогами быть не должно. Вместе
с тем, мы установили, что у студентов специалитета
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выпускных курсов по сравнению с педагогами выше
ценности «развитие себя» (t= 2,7, р ≤ 0,05) и достижения
(t= 3,0, р ≤ 0,05). При этом сходства наблюдаются в
высокой значимости таких ценностей как духовное
удовлетворение, и материальное положение, и низкой
ценности – «креативность» и «собственный престиж».
Согласно полученным данным, можно выделить ряд
специфичных особенностей ценностных ориентаций
современных подростков. Обращают внимание группы
ценностей, которые выражены достаточно сильно:
отношение к семье, отношение к Земле (природе),
отношение к труду. Стоит отметить, что от 6 до 9 класса
обнаружены значимые отличия в сторону ухудшения
отношения подростков к семье. Экологические проблемы
воспринимаются как объективно важные, но при этом
не зависящие от них лично. По отношению к ценности
труда, отмечается, что только престижная работа
вызывает уважение; в остальных видах деятельности
подростки согласны участвовать только «за компанию».
Следует отметить также, что устойчивые позиции
на ситуативно-позитивном уровне по результатам двухлетнего мониторинга занимают такие категории как
«Отечество», «мир», «культура», «знания». Обращает
на себя внимание тот факт, что, например, хотя подростки и переживают чувство Родины как чувство родного
дома, города, однако, им кажется, что то, что происходит в стране и на его «малой родине», имеет между собой мало общего.
Критичность по отношению к такой ценностной категории как «мир» с возрастом (с 6 по 9 класс) возрастает.
В целом школьники разделяют идеи мира и ненасилия,
но при этом считают, что в отдельных случаях применение силы оправданно. К проявлениям грубой силы они
относятся со смешанным чувством неприятия и страха;
полагают, что в сложном современном мире надо всегда быть готовым к противостоянию, поэтому, к сожалению, нельзя обойтись без оружия. Соответственно, сами
в отношениях стараются не идти на уступки, потому что
не хотят показаться слабыми в глазах окружающих.
При понимании объективной ценности культурных
форм поведения, руководствуются ими школьники в
своей повседневной жизни далеко не всегда. Согласно
сравнительным данным по отдельным параллелям, несколько большую оценку ценности данной категории
представляют учащиеся 6-7 классов; сопоставление их
оценок с реальным поведением подчеркивает знание
ими социально-одобряемых форм при неготовности
пока использовать в полном объеме в своем поведении.
Отношение к категории «знания» неустойчиво. Даже
при неплохой учебе, по своей инициативе школьники
вряд ли будут долго и самостоятельно работать с источниками информации, прилагать усилия по решению
иных учебных задач; в их сознании знания и будущая карьера, конечно, связаны, но согласно их мнению, это не
стоит стольких усилий именно «сейчас». Минимальную
оценку ценности знаний дают учащиеся 8-х классов
(7,81 балла), максимальную – 6-классники (11,03 балла).
Мы считаем, что поскольку ситуативные отношения,
характеризующиеся изменчивостью и детерминированностью конкретной жизненной ситуацией, в которой
оказывается личность, в проектировании деятельности
классных руководителей и педагогического коллектива
в целом стоит обращать внимание на целенаправленное
создание условий для формирования позитивного образа мира и культуры, формирования патриотических
чувств, стимулирования мотивации деятельности в целом и учебной мотивации, в частности.
Сложно выявить однозначные тенденции в оценке
отношения подростков к другому человеку. Ценность
человека как такового, может быть, и осмыслена, но
полноценно не прочувствована, а показатели по критерию «отношение к человеку, как иному» еще ниже.
Подростки могут продемонстрировать свой гуманизм,
но в глубине души отдельные категории людей предХуманитарни Балкански изследвания. 2018. № 1
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ставляются теми, кто мешает ощущать радость жизни.
Склонные к признанию и принятию культурного плюрализма, уважению самых разнообразных социокультурных групп, подростки при этом разделяют (зачастую
неосознанно) некоторые культурные предрассудки, используя стереотипы в отношении представителей тех
или иных культур. Они не могут пока самостоятельно
увидеть многие, особенно скрытые, проявления культурной дискриминации в повседневной жизни, дистанцируются от проблем, с которыми могут сталкиваться
культурные меньшинства, мигранты или беженцы.
Восприятие субъект-субъектных отношений изменяется
с возрастом: младшие подростки заявляют более устойчивое стремление помочь другим людям, а далее с возрастом тенденции критичности и категоричности нарастают, все больше проявляется негативных оценок.
Самая напряженная ситуация выявляется в отношении самоидентичности обучающихся 5-9 классов.
Формирование Я-концепции – длительная задача, основное содержательное решение которой приходится
именно на подростковый возраст. В данный период решаются личностные задачи, связанные с самопознанием,
пониманием своего места в системе взаимоотношений.
Согласно проведенной диагностике, такая категория как «отношение к своему телесному «Я» («здоровье») получает ситуативно-позитивную оценку, она
оцениваются согласно собственного физического состояния и высказывания отношения к собственному
телу. Объективно понимается важность здорового образа жизни, но субъективная ценность его невысока.
Здоровье для учащихся среднего звена - естественное
состояние, само собой разумеющееся, а не то, что требует специальных усилий; пристрастие к вредным привычкам - извинительная слабость, а не проявление безволия.
Тенденции снижения значимости данной категории проявляются и между учебными параллелями, и в сравнении двух лет наблюдения.
В ряде публикаций последних лет присутствуют
данные о том, что эта тенденция является типичной для
подростков [34, 35]: здоровье всегда попадает в первую
тройку мест в иерархии их ценностей. Однако, нами выявлена неустойчивость в степени сформированности
данной позиции, ее ситуативность, а, следовательно, не
смотря на положительные тенденции, внимание педагогов к организации работы в образовательных учреждениях в данном направлении не должно ослабляться.
Отношение подростка к своему духовному Я.
Подростки ощущают в себе возможность быть хозяином собственной жизни, однако полагают это реальным
только в случае благоприятных внешних обстоятельств.
Им нравится чувствовать себя свободным, но они не
готовы рисковать собственным благополучием; сама
возможность выбора привлекательна, но идут на него с
оглядкой: возможность ошибки и ответственность настораживают. Они признают объективную значимость
категорий совести и смысла жизни, но в своей повседневности предпочитают руководствоваться иными, более прагматичными регуляторами. А значит, требует
педагогической поддержки тенденция формирования
все более позитивной оценки данной категории на протяжении обучения с 5 по 8 класс: 5 класс - 4,29 балла,
6 класс - 6,64 балла, 7 класс - 7,84 балла и 8 класс -8,21
балла. Приведенные результаты подтверждают данные
Беляковой С.Г. [41], выявившей наибольшую значимость для современных подростков ценностей, характеризующих направленность на себя, на мир вещей и статус в коллективе (особенно среди сверстников).
Особого внимания, с нашей точки зрения, требует
выявленное ситуативно-негативное отношение подростков к своему внутреннему миру (душевному «Я»).
Подростки, участвовавшие в мониторинге характеризуются проявлением негативных оценок в данном отношении, и подобная ситуация ухудшилась в целом по образовательной ступени практически в 2 раза по сравнению
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с прошлым учебным годом ((-0,6) балла в 2016-17 и
(-1,22) балла - в 2017-18 г). Согласно полученным оценкам, «средний» подросток школы принимает себя таким,
какой он есть, лишь в отдельные моменты своей повседневной жизни. Ему все время хочется «выпрыгнуть» из
сложившейся реальной ситуации, немедленно оказаться
красивым, богатым и знаменитым; в глубине души он
надеется на свою привлекательность для других, но уверен, что они в первую очередь видят его недостатки. В
обществе сверстников он предпочитает быть на вторых
ролях. При этом, однако, подчеркнем значимую тенденцию: с возрастном ситуация несколько улучшается.
Оценки по параллелям следующие: 5 класс – (-2,06), 6
класс – (-1,52), 7 класс – (-1,85), 8 класс – (-0,58), 9 класс
– (-0.09).
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления.
Таким образом, подводя итоги исследования, включающего теоретический и практический аспект, необходимо отметить, что:
1. Во-первых, общеобразовательные учреждения являются центральным звеном всей системы образования,
фундаментальной мировоззренческой базой воспитания
и развития подрастающего поколения. Соответственно,
изучение и психологический анализ ценностно-смысловых ориентиров главных участников образовательных
отношений может стать фундаментом построения работы по обеспечению межпоколенной преемственности
базовых ценностных ориентиров.
2. Во-вторых, спецификой ценностно-ориентационных предпочтений обучающихся 5-9 классов общеобразовательной школы является динамичность изменения их отношения к ряду значимых жизненных сфер, а
именно:
- на границе ситуативно-позитивного и устойчивопозитивного уровней находятся отношение к семье, отношение к Земле (природе), отношение к труду, к здоровью;
- устойчивые позиции на ситуативно-позитивном
уровне занимают такие категории как «Отечество»,
«мир», «культура», «знания», «отношение к другим людям»;
- отражением проблемной ситуации, связанной с
проживанием кризисных периодов психосоциального
развития, можно считать ситуативно-негативное отношение подростков к собственному внутреннему миру
(душевному «Я»).
3. В-третьих, изученные ценностные ориентации у
выпускников педагогических специальностей и работающих педагогов несут в себе как интегрирующие, так и
дифференцирующие положения:
- сходства, создающие определенные условия для
сплоченности профессиональной группы педагогического сообщества, наблюдаются в высоком приоритете
таких ценностей как духовное удовлетворение, материальное положение, и низкой значимости таких ценностей как собственный престиж, креативность;
- дифференциация ценностного поля молодого и
старшего поколения педагогов выявлены в преобладании у студентов таких ценностей как развитие себя, достижения, сохранение собственной индивидуальности.
Таким образом, выявляется частичная преемственность в сфере ценностных ориентаций педагогов и обучающихся. Несмотря на существующие расхождения,
можно сделать вывод, что принципиальных различий в
данном отношении не наблюдается, так как ряд дифференцирующих ценностей обусловлен, вероятнее всего,
возрастными особенностями. Полученные данные показывают возможные направления оптимизации воспитательного процесса в образовательном учреждении,
с целью обеспечения межпоколенной преемственности
в направлении сохранения и формирования социальнозначимых ценностей в ценностном поле подрастающего
поколения.
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Анотація. У статті здійснено аналіз використання інтерактивних методів в процесі підготовки майбутніх викладачів до моделювання виховних систем закладу вищої освіти. Виховну систему закладу вищої освіти потрактовано
як системно й цілісно організовану аудиторну та позааудиторну діяльність суб’єктів закладу вищої освіти (педагогічного колективу, студентського активу, самих студентів), яка протікає в його сприятливому, позитивно-емоційному середовищі та забезпечує поступову й планомірну реалізацію поставлених виховних цілей. Серед компонентів
виховної системи визначено: концепцію, як сукупність основних педагогічних ідей; мету, яка реалізується через
цільові завдання; зміст, методи, форми, принципи, які взаємозв’язані та взаємообумовлені між собою, і складають
процесуальний аспект системи; суб’єкти з різними типами відносин між ними; сприятливе середовище, створене
суб’єктами; управління й самоуправління виховною системою. Відзначено, що у процесі підготовки майбутніх викладачів до моделювання виховних систем закладів вищої освіти ефективними стали такі інтерактивні методи: ситуаційного навчання, «рольової гармонізації», «золотої середини» «Прес», тренінги, проекти; стратегії «Асоціативний
кущ», «Дошка запитань», «Діаграма Ейлера-Венна» та ін.
Ключові слова: виховна система, моделювання виховної системи, компоненти виховної системи, підготовка
майбутніх викладачів, інтерактивні методи.
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Abstract. The article analyzes the use of interactive methods in the process of future teachers’ training for the higher
education institutions modeling. An educational system of higher education institution is interpreted as a systematically and
the integrally organized in-class and extracurricular activities of higher education unit (pedagogical collective, student asset,
students themselves) which proceeds in its favorable, emotionally-positive environment and provides gradual and systematic realization of the educational goals given. Among the components of the educational system are defined: the concept:
as a set of basic pedagogical ideas; diagnostically defined goal of research implementing through the target task; content,
methods, means, forms, principles that are interconnected and mutually interconnected, and form the procedural aspect of
the system; subjects with different types of relations between them; favorable environment created by subjects: management
and self-management, which facilitates the integration of all components of the systems into integrity. It is noted that in the
process of future teachers’ training for the simulation of educational systems in higher education institutions such interactive
methods are considered as effective: «case studies», «role-harmonization», «golden middle», «Press», training, projects;
strategies usage – «Associative scoop», «Question board», «Euler-Venn chart» and others.
Keywords: system, educational system, modeling of the educational system, components of educational systems, future
teachers’ training, interactive methods.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Виклики ХХІ ст. ставлять перед закладами освіти
вимоги пошуку нових підходів до організації освітнього
процесу, про що наголошується у Національній стратегії
розвитку освіти в Україні на період до 2021 р., Законі
України «Про вищу освіту», Законі України «Про
освіту», Концепції нової української школи та інших
нормативних актах. З огляду на це, необхідним є системний та цілеспрямований процес виховання особистості,
підготовки її до відповідального виконання комплексу
ролей, необхідних у сучасному суспільстві.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується автор; виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Питання теорії виховних систем,
освітньо-виховних систем закладів освіти висвітлюють
вчені О. Гречаник [1], В. Кириченко [2], О. Коберник [3],
І. Козак [4] та ін. [5-11]. Проте, потребують глибшого
аналізу питання підготовки майбутніх фахівців до моделювання виховних систем закладів вищої освіти.
30

Формування цілей статті (постановка завдання):
визначити методи ефективної підготовки майбутніх викладачів до моделювання виховної системи закладу вищої освіти.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У
ході наукового пошуку з’ясовано, виховна система закладу вищої освіти – це системно й цілісно організована
аудиторна та позааудиторна діяльність суб’єктів закладу
вищої освіти (педагогічного колективу, студентського
активу, самих студентів), яка протікає в його сприятливому, позитивно-емоційному середовищі та забезпечує
поступову й планомірну реалізацію поставлених виховних цілей. Вона має складну структуру, складається з
компонентів, поєднаних системними зв’язками, взаємозалежністю і взаємодоповненням, а саме: концепції, як
сукупності основних педагогічних ідей; діагностично
визначеної мети, яка реалізується через цільові завдання; змісту, методів, засобів, форм, принципів, які взаємозв’язані та взаємообумовлені між собою, і складають
процесуальний (діяльнісний) аспект системи; суб’єктів
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з різними типами відносин між ними; сприятливого
середовища, створеного суб’єктами; управління й самоуправління, яке сприяє інтеграції всіх компонентів
системи в цілісність.
У процесі підготовки майбутніх викладачів до моделювання виховних систем закладів вищої освіти
ефективними стали інтерактивні методи навчання. Так,
поняття «інтерактив» запозичене з англійської мови й
походить від слова «interact» (inter – взаємний та act –
діяти), тобто інтерактивний – це здатний до взаємодії,
діалогу [12]. За цією інноваційною технологією освітній
процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників.
У процесі підготовки студентів до моделювання виховної системи закладу вищої освіти ефективним став
метод ситуаційного навчання, або кейс-метод, який
ми розглядали як складну систему, котра містить інші
методи: побудова моделі ситуації, системний аналіз
(системне представлення й аналіз ситуації), проблемний
метод (постановка проблеми, що покладена в основу ситуації), уявний експеримент (засіб отримання знань про
ситуацію через її уявне перетворення), методи опису
(створення опису ситуації), ігрові методи (рольові ігри),
мозковий штурм (генерування ідей щодо ситуації), дискусія (обмін думками з проблеми та методів її вирішення) [13]. У формуванні в студентів умінь моделювання
виховних систем педагогічна доцільність застосування
кейс-методу визначалася тим, що викладач активізував
навчально-пізнавальну діяльність студентів, розвивав
їхні особистісні якості, а також створював проблему, яка
мотивувала молодь до самостійного вибору та пошуку
оптимальних рішень. Варто наголосити, що в процесі
навчання ми використовували кілька типів кейсів. За
ступенем складності ефективними виявилися кейс-випадок, кейс-вправа та кейс-ситуація.
У контексті нашого дослідження ефективним стало
застосування стратегій «Асоціативний кущ», «Дошка запитань», «Діаграма Ейлера-Венна» та ін. Так, наприклад,
стратегія «Асоціативний кущ» дала змогу з’ясувати ступінь розуміння майбутніми фахівцями базового поняття
теми «виховна система», «моделювання/створення виховної системи», а в процесі роботи на занятті – працювати над його поглибленням і розширенням. В основу
стратегії покладено схему, накреслену викладачем разом зі студентами на дошці. Організація практичної діяльності за цією стратегією передбачала таку етапність:
запис викладачем ключового поняття теми – виховна
система (центр «куща»); формулювання запитання студентам: «Які асоціації виникають у вас, коли ви чуєте
поняття…?»; запис усіх слів-асоціацій, що спадають на
думку студентам (використовується метод «Мозкового
штурму»); встановлення зв’язків між словами «моделювання» і «моделювання виховної системи»(гілками
«куща»); з’ясування тих аспектів проблеми, де потрібна
додаткова інформація; виокремлення слів-асоціацій, які
викликали запитання; доповнення або зміна інформації
в процесі роботи над проблемою (слова позначалися іншим кольором – «кущ, який росте»).
У ході колективного обговорення усі названі слова-асоціації згруповувалися навколо ознак і якостей поняття
«виховна система». Створений «кущ» дав змогу в процесі подальшої роботи над визначенням сутності виховної
системи та її моделювання розширити і поглибити знання студентів, уточнити окремі підпоняття, з’ясувати їх
місце в загальній структурі теми за допомогою стратегії
«Діаграма Ейлера-Венна» (рис. 1).
Використання «Діаграми Ейлера-Венна» спрямовувалося на формування в майбутніх викладачів умінь порівнювати та класифікувати педагогічні поняття, розуміти зв’язки між ними, структурувати й узагальнювати
інформацію про моделювання виховних систем на теоретичному рівні.
З метою формування умінь визначати особливості виховної системи, її етапи, структурні компоненти
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нами був використаний метод тренінгу (від англ. train,
training) навчання, виховання, тренування, дресирування [12].

Рис. 1 – Застосування стратегії «Діаграма ЕйлераВенна» у процесі визначення сутності поняття «моделювання виховної системи закладу освіти»(складено
авторами)
Нами відзначено, що тренінг – це метод ігрового моделювання певних ситуацій з метою формування й розвитку нових фахових знань, умінь, навичок, характерних
рис поведінки, ціннісних установок студентів засобами
навчання, виховання і тренування. У процесі формування умінь моделювати виховну систему закладу вищої
освіти тренінг застосовувався як цілеспрямована система психолого-педагогічних впливів на когнітивно-мотиваційну сферу майбутніх фахівців з метою формування
системи мотивів й знань і трансформації їх в уміння прогнозувати, створювати на аналізувати виховну систему
закладу вищої освіти [14].
Цікавими в формуванні умінь представлення виховних систем закладу вищої освіти стали також методи,
спрямовані на досягнення розуміння й гармонії у стосунках з людьми:
– метод «рольової гармонізації», який передбачав
програвання певної гармонійної ролі ініціатора створення моделі виховної системи, залучення інших до
підтримки нової моделі виховної системи; за допомогою даного методу формувалися уміння налагодження
взаємодії з іншими суб’єктами в процесі професійної
діяльності: взаємопідтримка, відповідальність, повага,
взаємодопомога тощо;
– метод «золотої середини» або «метод довірливої
комунікації», який ґрунтувався на пошуку й підтриманні
образу розуміння іншої людини. Образ розуміння (золота середина) складається зі знання, довіри, співчуття,
що виявляється стосовно інших партнерів взаємодії у
процесі обґрунтування необхідності зміни наявної системи виховної роботи в закладі освіти і представленні
нової моделі виховання особистості в закладі освіти;
– метод «змінної тактики» – метод, який враховує
індивідуальні комунікативні особливості суб’єктів
взаємодії, визначає їх ціннісні пріоритети тощо;
– метод «Прес», який сприяв закріпленню в студентів
уміння конкретно й чітко формулювати аргументи,
висловлювати думки з дискусійного питання щодо
необхідності внесення змін у діяльність закладу освіти,
створення й функціонування нової виховної системи у
виразній і стильній формі, переконуючи інших («Я вважаю, що мета виховної системи має бути діагностично
сформульованою …», «Тому, що можна визначити
рівень сформованості якостей випускника виховної системи...», «Наприклад …», «Таким чином …»).
Ефективним у формуванні умінь моделювання виховної системи був також метод проектів, який полягає
в творчому застосуванні знань студентами у процесі
самостійної пошукової діяльності, продуктом якої є на31
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вчальний проект у вигляді публічного виступу, реферату, доповіді нами використано цей метод тому, що проектне навчання – є особистісно орієнтованим, сприяло
пізнанню студентами нового, спираючись на власний
досвід і досвід інших, стимулювало інтереси, забезпечувало створення ситуації успіху. Структурні компоненти
проектного навчання за О. Коберником [3] подано на
рисунку 2.

Рис 2 – Структура проектного навчання (за
О. Коберником [3])
Важлива роль у проектному навчанні нами була відведена викладачеві, як керівникові проектною діяльністю студентів. У ході проектного навчання функціями
педагогічного управління проектами стали: інформаційно-аналітична (на основі опитувань, спостережень
і вивчення продуктів діяльності студентів викладач
формував банк даних про пізнавальні інтереси, їх досягнення в процесі навчання, рівні навчальних можливостей студентської групи); мотиваційно-цільова (разом
зі студентами викладач визначав цілі проектної діяльності, актуальність теми проекту, спонукав їх до роботи зі створення нової виховної системи закладу вищої
освіти); планово-прогностична (разом зі студентами викладач прогнозував шляхи і способи досягнення мети,
допомагав складати план, графік роботи над проектом);
організаційно-виконавська (спостерігав за виконанням
проектів, консультував студентів, підтримував інтерес
до пошукової діяльності); контрольно-діагностична
(здійснював поточний контроль діяльності студентів та
аналіз результатів їхньої пошукової роботи); регулятивно-корекційна (викладач разом зі студентами аналізував
результати, пропонував корективи).
Висновки дослідження і перспективи подальших
розвідок цього напряму. Отже, проведений аналіз дозволив констатувати, що виховна систему закладу
вищої освіти – це системно й цілісно організована аудиторна та позааудиторна діяльність суб’єктів закладу вищої освіти, яка протікає в його сприятливому,
позитивно-емоційному середовищі та забезпечує поступову й планомірну реалізацію поставлених виховних
цілей. Визначено структуру виховної системи закладу
вищої освіти, яка включає: концепцію; діагностично
визначену мету; зміст, методи, засоби, форми,
принципи(процесуальний аспект системи); суб’єктів;
відносин між суб’єктами; середовище, створюване
суб’єктами; управління й самоуправління. Інтеграція
всіх компонентів виховної системи закладу вищої освіти
забезпечує її цілісність.
У процесі професійної підготовки майбутніх
викладачів до моделювання виховної системи закладу вищої освіти ефективними стали інтерактивні методи, які сприяли активній взаємодії всіх суб’єктів
освітнього процесу. До таких методів нами віднесено
метод ситуаційного навчання, «рольової гармонізації»,
«золотої середини», «Прес», тренінгу, проектів; застосування стратегій «Асоціативний кущ», «Дошка запитань», «Діаграма Ейлера-Венна».
Проведене дослідження не претендує на вичерпний розгляд вказаної проблеми. Потребують глибшого вивчення питання, пов’язані з визначенням рівнів
підготовленості студентів – майбутніх викладачів до
моделювання виховної системи закладу вищої освіти.
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Анотація. Зміни, пов’язані із суспільно-економічними і культурними трансформаціями, що відбуваються в
Україні і Польщі, а також входження Польщі до Європейського союзу, спрямованість державної політики України
на Європу, вимагають нового розуміння освіти, зокрема, реалізації необхідних дій для її вдосконалення. Не зважаючи на те, що Європейський союз ще не повністю розробив спільної освітньої політики, освітня система кожної з
країн-учасниць повинна орієнтуватися, передусім, на вже усталені європейські стандарти. Євросоюз покладає велику відповідальність на своїх учасників за систему та зміст навчання, а от спільна освітня політика, що продовжує
свою формацію, має на меті розвиток і вдосконалення навчання, передачу досвіду та розвиток професійної освіти у
державах, що входять до складу союзу, загальну підтримку рівня якості освіти. Тому в сучасних умовах стає важливим створити таку освітню систему, яка б відповідала потребам ХХІ ст. Процес розробки нових напрямів вдосконалення якості освіти Польщі проходив в умовах глибоких соціально-політичних і економічних перетворень, що
характеризувався переходом до ринкового господарства і плюралізмом ідеологій, змінами в характері праці. Це вимагало значно кращого рівня загальної освіти. Важлива подія в освітній політиці країни сталася в 1990 р.: встановлено обмеження на пряме втручання держави в сферу освіти, це привело до різноманітності її системи. На той час
освітня політика Польщі була важливим елементом соціальної стратегії держави; у процесі свого розвитку намагалася врахувати невирішені у минулому й актуальні на той час завдання. Крім цього, влада намагалася враховувати
й західноєвропейські тенденції розвитку освіти. У системі національної освіти Польщі спостерігався серйозний
розрив між глобальними потребами суспільства і результатами освіти, між об’єктивними потребами часу і загальним недостатнім рівнем розвитку освіти. Критична оцінка діяльності польської системи освіти з боку Євросоюзу
посприяла запровадженню радикальних змін, що торкнулися не лише окремих елементів системи освіти, змісту,
методів і засобів навчання, але, насамперед, загальної доктрини освіти.
Ключові слова: університетська автономія, академічна свобода, заклади вищої освіти, система освіти, якість
освіти.
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Abstract. Changes related to the socio-economic and cultural transformations taking place in Ukraine and Poland, as
well as the accession of Poland to the European Union, the direction of Ukraine’s state policy towards Europe, require a new
understanding of education, in particular, the implementation of the necessary actions for its improvement. Despite the fact
that the European Union has not yet developed a common educational policy, the education system of each of the participating countries should be guided, above all, by already established European standards. The European Union has a great
responsibility for its members for the system and content of training, but the common educational policy that is continuing
its formation is to develop and improve learning, transfer of experience and the development of vocational education in the
states that are part of the union, the overall level support quality education. Therefore, in today’s conditions, it is important
to create an educational system that meets the needs of the 21 st century. The process of developing new areas for improving
the quality of education in Poland took place under conditions of deep socio-political and economic transformations characterized by the transition to a market economy and the pluralism of ideologies, changes in the nature of labor, which required
a much better level of general education. In 1990, an important event in the country’s educational policy was the direct
interference of the state in the field of education, which led to the pluralism of its system. The current educational policy,
which was an important element of the social strategy of the state, tried to take into account in the course of its development
the unresolved in the past and relevant at that time tasks that arise at a certain stage of the country’s historical development.
In addition, the authorities tried to take into account the Western European trends in education. In the system of national
pedagogy of Poland there was a serious gap between the global needs of society and the results of education; between the
objective needs of time and the general inadequate level of education development. The critical assessment of the Polish
school’s activities on the part of the European Union has contributed to the introduction of radical changes that affected not
only certain elements of the education system, content, methods and means of learning, but above all the general doctrine
of education.
Keywords: university autonomy, academic freedom, institutions of higher education, education system, quality of education.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Шлях до розвитку університетської автономії
є актуальним для України, оскільки це головний шлях,
яким рухається вища освіта в Європі та безпосередньо в Польщі. Затримка в реформуванні вищої освіти в
Україні не лише уповільнює процеси інтеграції країни,
а також враховуючи історичну роль університетів,
створює системні перешкоди розвитку країни.
Вивчення досвіду зарубіжних країн з питань університетської автономії, а також забезпечення якості
освіти в процесі автономізації університетів в Україні
зумовлюється тим, що ці країни розпочали процес
адаптації своїх систем освіти до сучасної світової
Хуманитарни Балкански изследвания. 2018. № 1

моделі достатньо раніше і вже досягли певних успіхів.
Для України корисним може стати досвід Польщі через
схожість подій та змін.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується
автор; виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Вітчизняні фахівці різних галузей науки
досліджували раніше і продовжують досліджувати зараз польський досвід впровадження стандартів вищої
освіти у навчальний процес закладів вищої освіти
(надалі – ЗВО). Зокрема, це С. Касьянова [1], К. Корсак
[2], В. Майборода [3], та ін. Власний досвід реформування освіти у ЗВО ретельно дослідили польські науковці:
F. Bereznicki [4], U. Felt [5], G. Jańczyk [6], M. Stachowiak33
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Kudła [7] та ін.
Значну увагу розвитку університетської освіти Польщі
приділяє у своїх працях В. Майборода [3]. У своїй роботі
«Розвиток університетської освіти та науки в Польщі
(кінець ХХ – поч. ХХІ століття), автор деталізує розвиток
університетської освіти на науки в Польщі, а також шлях,
який пройшла Польща задля досягнення університетської
автономії. Головною ідеєю дослідження є положення
про те, що проблема розвитку університетської освіти й
науки Польщі вийшла за рамки національних інтересів
окремої держави й набула міжнародного значення [3].
Однак проблеми автономії закладів вищої освіти Польщі
та імплементації цього досвіду в Україні досі не набули
дослідницького характеру.
Формування цілей статті (постановка завдання).
Завдання статті полягають в тому, щоб на основі аналізу
наукових джерел схарактеризувати університетська
автономія як головний вектор розвитку системи вищої
освіти Польщі.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів
Починаючи з лінгвістичного аналізу значення поняття «автономія», треба сказати, що воно походить
від грецької мови («авто» – власне, «номос» – закон) і
означає: створити власний внутрішній закон і керувати
внутрішньою організацією. Це також пов’язано з такими
термінами, як незалежність, самоврядування. На рівні
європейського права, автономія вважається одним з основних елементів академічної свободи, аналогічно до
свободи творчості та наукових досліджень.
Magna Charta Universitatum, угода, підписана ректорами європейських університетів у 1988 році в Болоньї,
як один з основних принципів визнає, що «університет
є автономним інститутом, навколо якого фокусується
соціальне життя незалежно від того, як через географічне
розташування та історичні традиції – організоване
суспільство. Університет – здійснює дослідження та навчання – створює, підтримує та поширює культуру» [1,
с. 208]. Ерфуртська декларація, підписана в 1996 році,
зазначає, що автономію розуміють як «право академічних інститутів самостійно приймати рішення щодо
вибору засобів для виконання завдань, поставлених
або прийнятих самими собою», а також академічну
свободу вчених критикувати вже досягнуті знання та
проповідувати нові ідеї та погляди [1, с. 208].
Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури та Європейська асоціація університетів
також надають великого значення академічній свободі
та автономії університетів. Положення Magna Charta
Universitatum стосуються Болонської декларації, підписаної в 1999 році міністрами з питань вищої освіти у
29 європейських країнах, які ініціювали процес значних змін у системах освіти. Декларація чітко визнає
необхідну незалежність та автономію університетів.
У 2012 році країни-члени Ради Європи прийняли нову
Рекомендацію про громадську відповідальність за академічну свободу та інституційну автономію. Згідно з
рекомендацією, академічна свобода та інституційна
автономія є основою вартості академічної освіти та служить загальному благу демократичного суспільства [1,
с. 209].
У 1993 р., що характеризувався як початковий етап
політичних і соціально-економічних перетворень, польський уряд своїми силами здійснив діагностику системи
освіти й опублікував документ «Добра і сучасна школа
продовження змін у системі освіти» [1], в якому важливим і актуальним було те, що держава зобов’язалася забезпечити доступність середньої і вищої освіти для тієї
частини молоді, котра володіє відповідними здібностями
і бажанням продовжувати навчання на вищих ступенях
освітньої системи.
Варто зазначити також, що у подальших моніторингових дослідженнях освіти польські вчені намагалися знайти відповідь на питання: чи повинна нова модель
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вищої школи відповідати стану країни або орієнтуватися
на перспективи її розвитку; чи потрібне вдосконалення існуючої системи освіти або створення принципово нової; які мають бути зміни і в якому напрямі вони
повинні здійснюватися тощо.
Найвдаліше, на наш погляд, формулює судження
щодо комплексного підходу забезпечення якості освіти
відповідно до цілей, змісту, методів, організації і засобів
навчально-виховної роботи у ЗВО, Ф. Березніцький [4].
«Вища школа майбутнього, писав польський фахівець,
має відповідати потребам сучасності, з точки зору реалізації її функцій: освітньої, виховної, діагностичної і
опікунської. Доктрина адаптивної освіти має бути замінена на доктрину творчої освіти. Неможливо досягти поставленої мети без створення нової педагогіки і,
передусім, психодидактики творчості. У цьому процесі
необхідна участь як теоретиків, так і практиків» [4].
У травні 2012 року у Варшаві відбулося ювілейне
засідання Конференції ректорів академічних шкіл у
Польщі. Під час церемонії проф. Барбара Кудричка,
тодішня міністр науки та вищої освіти, зазначила, говорячи про події 1997 року, після референдуму ми прийняли Конституцію республіки. У виступі прозвучала фундаментальна фраза для польських університетів: «Автономія університету гарантується на умовах, зазначених
у Законі». Саме так було створено свободу польських
університетів» [5].
Дійсно, концепція університетської автономії є одним з найважливіших принципів, що впливають на
функціонування вищої освіти та інституційний характер
закладів вищої освіти. Вона охоплює секції з науковопопулярних питань, організації конференції (наприклад,
конференція університетської автономії, організована
у грудні 2006 р. у Варшавському університеті). Підкреслюється, що університетська автономія – це його право
визначати власну місію, встановлювати цілі та цінності.
Автономія також повинна бути способом гарантування
реалізації індивідуальних прав та свобод, особливо тих,
що стосуються сфери науки. Її також називають «творцем університетської системи» та способом визначення
його ролі в академічному, соціально-економічному та
міжнародному середовищі [5].
Автономія закладів вищої освіти є одним із фундаментальних принципів Болонського процесу. Питання
академічної свободи й університетської автономії неодноразово порушувалися в перебігу міжнародних конференцій під егідою Наглядової ради Великої хартії
університетів (Magna Charta Observatory). Заклади
вищої освіти України, що підписали Велику хартію,
взяли на себе зобов’язання послідовно дотримуватися її
основних положень. Тому вивчення досвіду Польської
академічної спільноти є вельми актуальним.
Поняття «академічна свобода» та «автономія університетів» – близькі, але не ідентичні. Академічну свободу розглядають як право професорсько-викладацького
складу вільно здійснювати навчання і дослідження, використовувати різні моделі, теорії і підходи на власний
розсуд і без зовнішнього втручання. Університетську
автономію визначають як право конкретного ЗВО
самостійно, без зовнішнього втручання, виконувати свої
справи, пов’язані з основною місією – досліджувати і навчати [4]. Спрощено можна сказати, що академічна свобода діє на персональному, а університетська автономія
– на інституціональному рівні.
За одним із загальноприйнятих визначень, автономія
означає здатність ЗВО:
– приймати самостійні рішення з певних питань
університетського життя в раках своєї компетенції;
– визначати ресурси, необхідні для структурування
закладу і прогресу науковців;
– визначати критерії доступу до викладання і навчання в університеті;
– окреслювати стратегічні завдання і цілі закладу;
– установлювати зв’язки з іншими сферами сусHumanitarian Balkan Research. 2018. № 1

педагогически
науки

пільства, важливими для розвитку університету (політика, економіка тощо);
– брати на себе відповідальність за прийняті рішення
та їх можливий вплив на суспільство [6].
У останньому пункті знаходимо чітку відповідь
на риторичне запитання: університетська автономія
– привілей чи відповідальність? Учасники форумів
Наглядової ради погоджуються з тим, що абсолютної
автономії ніколи не було і немає, оскільки вона обмежена бюджетами, структурами і соціальним контекстом, у
якому ЗВО працює. Дискусії стосуються лише ступеня
відповідальності, форм звітності перед суспільством,
критеріїв оцінки діяльності ЗВО, впливу суспільного
оточення і громадської думки на ступінь автономії.
На підтвердження тези про історичну та географічну
відносність поняття університетської автономії Ульріке
Фельт [5] наводить перелік моделей залежності автономії
від форми державного устрою.
1. Суверенна держава із прагматично налаштованою владою (державний контроль; діяльність закладу
оцінюється з позиції політичної лояльності; рішення
приймаються централізовано; зміни ЗВО залежать від
змін політичного курсу). При такій моделі влада залишає
університетам лише можливість приймати рішення стосовно другорядних технічних питань.
2. Інституціональна модель (рішення приймаються
з урахуванням сталих традицій; у політичному житті
домінують інституціональні лідери). Автономія основана на загальноприйнятих у суспільстві нормах невтручання.
3. Корпоративно-плюралістична держава (університети об’єктивно заперечують монополію держави на владу і контроль; рішення приймаються після переговорів і
консультацій). Автономія ЗВО є предметом переговорів
і наслідком розподілу суспільних інтересів і влади.
4. Держава із розвиненою ринковою економікою
(університети надають послуги за мінімального втручання влади; діяльність ЗВО оцінюється за критеріями
економічної ефективності і гнучкості). Автономія залежить від здатності університету вижити в умовах
ринкової конкуренції [5].
Відповідно до ст. 70 Конституції Республіки Польща,
визначення принципів забезпечення автономії ЗВО має
здійснюватися за допомогою статуту. Юриспруденція
Конституційного трибуналу нагадує, що нормативні акти
не можуть скасувати суть цієї автономії шляхом повного та всебічного регулювання всіх питань, що визначають позицію студента у державному ЗВО. Університети
повинні поважати стратегічні цілі політики стосовно
вищої освіти, встановлені урядом у формі статуту, якщо
вони не порушують основи конституційно гарантованої
автономії [1].
У рамках категорії «автономія» виділяють інституційну та особисту автономії. Інституційна автономія
стосується відносин та ступеня незалежності суб’єктів
поза університетом, а це, передусім, держава. З іншого
боку, особиста автономія передбачає свободу ведення
досліджень, вибір напряму та способу навчання. Інший
розділ стосується внутрішньої та зовнішньої сфер. У
рамках внутрішньої автономії можна згадати право вибору влади, кадрових рішень чи дисциплінарних судів.
Другий тип автономії – це свобода від несанкціонованого
втручання або обмеження з боку органів державної влади. Адам Кшивонь [8] також виділяє чотири аспекти
університетської автономії – нормативної, наукової,
організаційної та фінансової. Університети мають
право видавати нормативні акти, що регламентують їх
внутрішні справи. Законодавець може встановити рамки цих правил. Основним обмеженням, однак, є сфера конституційних прав і свобод людини, яку слід поважати в університеті. Автономія в науковому вимірі
стосується свободи вибору змісту та методології викладання та досліджень, і обмежується міжнародними та
національними вимогами щодо навчальних програм та
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кваліфікації академічного персоналу. Організаційний
аспект реалізується в процесі вибору університетської
влади та свободи формування внутрішньої структури
університету, наприклад, поділ на організаційні одиниці.
Завдяки фінансовій автономії університети можуть проводити власну інвестиційну політику, подавати заяву на
позабюджетне фінансування, стягувати плату за певні
освітні послуги та мати незалежні активи [8].
Щоб визначити сферу автономії університету якомога точніше, можна виокремити такі елементи:
а) в академічній сфері – право:
– визначати власну місію;
– визначати навчальні плани;
– на вибір форми (системи) навчання та визначення
їх правил;
– визначати, як оцінювати результати навчання;
– створювати спеціальності;
– незалежності у визначенні науково-педагогічних
завдань;
– визначати режим та спосіб навчання персоналу;
– на почесні звання;
– безпосередньо співпрацювати з іноземними науковими установами.
б) в економічній та організаційній сфері:
– право встановлювати статут, який є основним системним актом університету;
– право створювати та впроваджувати власну стратегію розвитку;
– право встановлювати детальні правила для стягнення плати за певні освітні послуги;
– право здійснювати господарську діяльність у рамках, визначених нею;
– свобода розпорядження майном, включаючи відповідальність;
– свобода визначення організаційної структури [8].
Умовою виконання вищезазначених повноважень відповідно до принципу законності є використання їх у грантах статутних делегацій, за умови, що
вони були взагалі визначені. Прикладний спосіб реалізації університетської автономії дає огляд змісту
цієї концепції та дозволяє побачити, що автономія
функціонує як своєрідний інструмент. Інструменти,
спрямовані на те, щоб забезпечити досягнення цілей
вищої освіти найдоречнішим способом для викладання
та підготовки високого рівня, тобто самого академічного
співтовариства та відповідно до цінностей та принципів
цього встановленого та визнаного середовища. Як пише
Моніка Стаховяк-Кудла [7], «автономія університету переважно стосується його двох основних функцій: проведення дидактичної діяльності та наукових досліджень»
[7]. Безумовно, автономія не означає необмежену
та невиправдану свободу прийняття рішень, а лише
відповідно до законодавства.
У Законі України «Про вищу освіту» (2014 р.) [9]
та Національному освітньому глосарії: вища освіта
(2014 р.) надано визначення автономії закладу вищої
освіти як «самостійність, незалежність і відповідальність
закладу вищої освіти у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління,
економічної та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у рамках, встановлених цим
Законом» (Стаття 1, частина перша, пункт 1)» [9].
За визначенням Верховного Суду США інституційна
автономія є «право університету визначати на академічних засадах того, хто може навчати чому навчати, як
навчати та хто може бути допущений до навчання»
[4]. Це право базується на відокремленні університетів
щодо академічних справ і врядування від зовнішніх
груп, зокрема федеральних чи штатних урядів, а також від промислових й інших зацікавлених груп ззовні.
Верховним Судом також визначено, що «університети
займають спеціальну нішу в … конституційні традиції»
і щодо інституційної автономії «добра довіра стосов35
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но університетів» має «передбачати брак свідчень
протилежного» [4]. Це судження актуалізує міцний
договір між суспільством і вищою освітою: коледжі та
університети здійснюють освіту майбутніх громадян і
лідерів, а суспільство дає закладам автономію для виконання цієї місії [3].
Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок цього напряму. Отже, Університетська
автономія – це самостійність, здатність та право закладу вищої освіти в своїй діяльності, щодо самостійного
управління освітнім процесом, право на академічну
мобільність, право розвитку наукових досліджень,
визначення власної політики кадрового менеджменту, а також економічної, господарської та фінансової
незалежності. Університетська автономія є складовою
громадянського суспільства. За останні 20 років процес перебудови системи вищої освіти в Україні набув
постійного, але значною мірою безсистемного характеру. Важливою проблемою перебудови системи вищої
освіти України є визначення меж і форм автономії ЗВО
для їх ефективного функціонування.
На наш погляд, корисним для України може стати
досвід Польщі, в першу чергу через схожість освітніх
змін, які зараз відбуваються в Україні і які вже сталися
в Польщі. Аналіз робіт з цієї проблеми свідчить про загальну зацікавленість її авторів питанням як адаптувати
специфіку освітньої системи окремої країни до вимог
та принципів Болонського процесу. Розгляд цієї теми
дослідження дає нам змогу аналізувати та запозичувати
досвід Польщі щодо університетської автономії.
Помітно, що проблема університетської автономії є
актуальною серед багатьох науковців, але потребує детального вивчення та аналізу окремих її аспектів.
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Анотація. В статті розкрито поняття кроскультурної комунікації, прецедентних феноменів, доведено
необхідність формування кроскультурної компетентності у майбутніх фахівців з туризму. Ця необхідність
ґрунтується насамперед нa факті існування відмінностей між різними культурами, які фахівець в галузі туризму
неодмінно повинен враховувати для здійснення успішної і результативної професійної діяльності. Невраховування
або незнання відмінностей між різними лінгвокультурними середовищами може призвести до неможливості
налагодити кроскультурну комунікацію. Професійна підготовка майбутніх фахівців з туризму повинна бути
спрямована на формування в них розуміння різноманітності і відмінності існуючих культур, поваги і толерантного
ставлення до їх проявів, бажання і готовності вирішувати неминучі в кроскультурному спілкуванні суперечності
і конфлікти. Кроскультурна комунікація ґрунтується на комплексі знань, умінь і навичок (як лінгвістичних,
так і екстралінгвістичних), завдяки яким майбутній фахівець з туризму готовий до успішного спілкування з
представниками іншомовної культури і здатний його здійснювати на засадах толерантного ставлення, взаємної
поваги і емпатії. У якості безпосереднього учасника міжкультурного спілкування майбутній фахівець з туризму
має бути підготовлений до спілкування з представниками різних культур, а отже сприймати і розуміти специфічні
особливості їх комунікативної поведінки. Знайомство майбутніх фахівців з туризму з різноманіттям і відмінністю
культур буде сприяти усуненню перешкод і труднощів в процесі здійснення кроскультурної комунікації.
Ключові слова: кроскультурна комунікація, кроскультурна компетентність, туристична діяльність,
прецедентний феномен, лінгвокультурна спільнота.
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Abstract. The article deals with the concept of crosscultural communication, precedential phenomenon, the necessity
of formation of crosscultural competence among future tourism professionals. This necessity is based, first of all, on the
fact that there are differences between different cultures that a specialist in tourism must certainly take into account for
successful and productive professional activities. Failure to take into account or ignorance of differences between different
linguocultural environment can lead to the impossibility of establishing cross-cultural communication. The professional
training of future tourism professionals should be aimed at forming an understanding of the diversity and differences of
existing cultures, respect and tolerance towards their manifestations, desires and readiness to solve contradictions and
conflicts that are inevitable in crosscultural communication. Crosscultural communication is based on a set of knowledge,
skills and abilities (both linguistic and extra-linguistic), through which a future tourism specialist is ready for successful
communication with representatives of foreign culture and can implement it on the basis of tolerant attitude, mutual respect
and empathy. As a direct participant in intercultural communication, the future specialist in tourism should be trained for
communication with representatives of different cultures, and therefore to perceive and understand the specific features of
their communicative behavior. Introduction of future tourism professionals with the diversity and differences of cultures will
help eliminate obstacles and difficulties in the process of implementing crosscultural communication.
Keywords: crosscultural communication, crosscultural competence, tourism activity, precedent phenomenon,
linguocultural environment.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. В умовах сучасного світу, в якому кордони стають все більше умовним явищем, а міграція населення
– повсякденністю, питання кроскультурної комунікації
набуває гостроти й великого значення. Туризм є важливим засобом налагодження міжкультурної комунікації, і
тому одним з головних чинників професійної підготовки майбутніх фахівців цієї галузі є формування в них
здатності організовувати та здійснювати кроскультурне
спілкування.
Не викликає заперечень думка про те, що для досягнення результативності кроскультурних контактів потрібен певний рівень кроскультурної компетентності,
який, окрім іншого, залежить від спеціальних знань, що
включають відомості про конкретну культуру, а також
емпатійного сприйняття, толерантності і знання загальнокультурних універсалій.
Кроскультурна комунікація є обов’язковою складовою міжнародної туристичної діяльності, оскільки ця
діяльність відбувається у різних культурах і для своєї
успішності потребує адекватного розуміння і врахування специфічних особливостей того чи іншого культурного середовища. Україна з точки зору туристичної
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діяльності є досить привабливою країною, враховуючи,
що, з одного боку, туристичний ринок почав активно
функціонувати і розвиватись порівняно недавно, а з іншого, Україна сама є досить цікавим об’єктом туристичної індустрії, оскільки має і величні пам’ятки культурної
спадщини, і вражаючі своєю непересічністю туристичні
ресурси.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Дослідженню питань співвідношення
туризму і культури, туризму і міжкультурної комунікації приділяли увагу в своїх працях такі науковці, як
В. Біблер [1], К. Мошняга [2], Н. Чаграк [3], Т. Міронова
[4], Г. Гритчук [3], В. Сідоров [5] та ін. [6, 7]. Сучасне
розуміння кроскультурної комунікації базується також на науково-теоретичних положеннях В. Сафонової
[8], Н. Гальськової [9], М. Блоха [10], Н. Єлухіної [11],
С. Садохіна [12], С. Тер-Мінасової [13], П. Сисоєва [14]
та ін. [15-19].
Попри значну кількість авторитетних досліджень, серед науковців немає єдиного бачення щодо вирішення
проблеми формування кроскультурної компетентності у
майбутніх фахівців туристичної галузі.
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Формування цілей статті (постановка завдання).
Мета нашої наукової розвідки – довести необхідність
формування кроскультурної компетентності у майбутніх фахівців з туризму. Ця необхідність ґрунтується насамперед нa факті існування відмінностей між різними
культурами, які фахівець в галузі туризму неодмінно
повинен враховувати для здійснення успішної і результативної професійної діяльності.
Невраховування або незнання відмінностей між
різними лінгвокультурними середовищами може призвести до неможливості налагодити кроскультурну комунікацію. Професійна підготовка майбутніх фахівців
з туризму повинна бути спрямована на формування в
них розуміння різноманітності і відмінності існуючих
культур, поваги і толерантного ставлення до їх проявів,
бажання і готовності вирішувати неминучі в кроскультурному спілкуванні суперечності і конфлікти.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Поняття кроскультурної комунікації є неоднозначним
і багатоплановим. В загальному сенсі цим словосполученням називають обумовлений певними соціальними
чинниками процес інформаційного обміну під час міжособистісного кроскультурного спілкування за допомогою різних засобів комунікації (вербальних, невербальних, паравербальних) [20].
К. Мошняга під кроскультурною комунікацією розуміє сам процес спілкування; умови, за яких він відбувається, та організацію цього процесу; критерій результативності та якості туристичної діяльності; фахову компетентність та професіоналізм спеціаліста туристичної
галузі; обов’язкову складову професійного навчання
майбутнього фахівця з туризму [2].
Нас, безумовно, цікавлять, насамперед, останні два
значення поняття «кроскультурна комунікація», які стосуються професійної компетентності фахівця з туризму,
формування якої має бути обов’язковим компонентом
професійної освіти майбутнього фахівця туристичної
галузі. Мова йде про формування у майбутніх фахівців
з туризму в процесі професійної освіти кроскультурної
компетентності. Ми погоджуємось з думкою Н. Чаграк і
Г. Гритчук, що від рівня кроскультурної компетентності
фахівця залежить, в кінцевому рахунку, якість туристичного продукту [3].
Кроскультурну компетентність фахівця з туризму
можна визначити як здатність здійснювати адекватну і
результативну кроскультурну комунікацію. Таким чином, мета формування кроскультурної компетентності у
майбутніх фахівців з туризму полягає в досягненні адекватного і результативного спілкування між представниками різних культур. Ефективність кроскультурної
комунікації залежить від знання багатьох чинників і реалій життя іншомовного середовища: форми вербальної
і невербальної комунікації, правила поведінки, традиції,
ціннісні орієнтири, соціальна структура, правила ведення підприємницької діяльності і т. д.
Отже, кроскультурна комунікація ґрунтується на
комплексі знань, умінь і навичок (як лінгвістичних, так і
екстралінгвістичних), завдяки яким майбутній фахівець
з туризму готовий до успішного спілкування з представниками іншомовної культури і здатний його здійснювати на засадах толерантного ставлення, взаємної поваги
і емпатії.
Як вважають деякі дослідники, результативне
кроскультурне спілкування можливе за умови, коли комуніканти мають спільну когнітивну базу, тобто спільну
систему понять, уявлень, знань про навколишній світ.
До національної когнітивної бази тієї чи іншої культури входять прецедентні феномени, в яких відбиваються
особливості характеру, ментальності, світосприйняття
тієї чи іншої нації [21, с. 213]. Прецедентні феномени –
це характерні для певної культури знаки, які апелюють
до минулих подій і фактів, що добре відомі всім представникам національної спільноти і викликають певні
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асоціації. Дослідженням прецедентних феноменів займались такі науковці, як Д. Гудков [22], В. Красних [22,
23, 24], І. Захаренко [22], Д. Багаєв [22]. Вони виділяють
прецедентні тексти, прецедентні ситуації, прецедентні
імена і прецедентні висловлювання [22, с. 82]. Всі види
прецедентних феноменів характеризуються семіотичним способом існування. Прецедентний текст і прецедентну ситуацію вчені інтерпретують як більш широкі
поняття, які не завжди використовуються в повному обсязі. У якості так званого символу прецедентного тексту
або прецедентної ситуації можуть виступати прецедентне ім’я та прецедентне висловлювання. Термін прецедентний текст може трактуватись досить широко. Так,
В. Красних, спираючись на роботи Ю. Лотмана, зазначає, що вся національна культура може сприйматись як
один великий текст, що, наприклад, дозволяє трактувати
пам’ятки культури (скажімо, архітектурні споруди) як
невербальні прецедентні тексти [23, с. 9]. Такий підхід
дозволяє класифікувати всі прецедентні феномени на
вербальні і невербальні.
Якщо сприймати прецедентний текст лише дослівно,
це призведе до нерозуміння або до невірного розуміння
тієї інформації, що він несе. Це зумовлено тим, що інформативна змістовність прецедентного тексту полягає
не в значенні слів, з яких воно складається, а в їх прагматичному наповненні. Прецедентні феномени поділяються на соціумно-прецедентні, національно-прецедентні та
універсально-прецедентні. Але навіть універсально-прецедентні феномени, які є прецедентними в декількох національних лінгвокультурних спільнотах, можуть мати
одну й ту саму «форму», але різний зміст. Наприклад,
прецедентне ім’я Дон Кіхот для українців – еталон безкорисливості, в той час, як для каталонців, за свідченням
проф. О. Мунгалової [25, с. 179], Дон Кіхот – людина
не дуже розумна, що займається чимось непотрібним і
даремним.
Таким чином, беззаперечним є твердження, що знання прецедентних феноменів і вміння доцільно їх використовувати є однією з обов’язкових складових професійної діяльності фахівця туристичної галузі.
Ми поділяємо думку Н. Чаграк [3] і Г. Гритчук [3], що
при розробці туристичного продукту треба спиратись на
прецедентні феномени саме тієї культурної спільноти,
яка є цільовою для того чи іншого продукту туристичної діяльності. Тільки в цьому випадку можна уникнути
певних непорозумінь та невиправданих очікувань і досягти результативної кроскультурної комунікації.
Віднесення туризму до одного з основних видів
кроскультурної комунікації зумовлено насамперед масовістю та масштабністю цього явища. Кроскультурна
комунікація, за визначенням В. Красних, – це процес
безпосередньої взаємодії культур, він відбувається в межах не співпадаючих національних стереотипів мислення і поведінки, що суттєво впливає на взаєморозуміння
сторін в комунікації [24, с. 185].
Туризм суттєво впливає як на форми, методи та засоби взаємодії різних культур, так і на підвищення культурного рівня самого туриста. Успішна та результативна
комунікація з представниками інших культур неможлива без знання та розуміння специфічних особливостей
і відмінностей їх культур, а також практичних навичок
міжкультурного спілкування.
Необхідність брати до уваги чинники культурного
середовища зумовлюється складною та багаторівневою
структурою такого феномену, яким є культура. До найбільш впливових факторів культурного середовища, що
відіграють визначальну роль, належать: мова, релігія,
традиції та цінності, соціальна структура суспільства,
освіта, мистецтво, правові відносини, географічне положення, політична організація.
Головна роль в формуванні культурної самоідентичності, без заперечень, належить мові, оскільки саме
вона є основою створення та формування людських груп
і спільнот, виступаючи головним засобом комунікації.
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Комунікація, а отже і мова, може бути як вербальною, так і невербальною. Вербальна комунікація здійснюється за допомогою слів. Таким чином, вербальна
мова є певною системою графічних знаків, яка існує в
усній (мовлення) або письмовій (написання) формах.
Загальновідомий факт, що, скажімо, іспанська мова в
Іспанії і країнах Латинської Америки, як і англійська в
Великобританії, США, Канаді та Австралії мають певні
відмінності, ігнорування яких може призвести, в кращому випадку, до непорозуміння.
В невербальному спілкуванні виділяють декілька
рівнів інформації, які в різній мірі несуть на собі «відбиток» відповідної культури. Говорячи, наприклад, про
жести, варто звернути увагу на національні, вікові та
культурні особливості їх функціонування.
Певна лінгвокультурна спільнота має специфічні засоби невербальної комунікації, зокрема форми жестової
мови. Однаковий жест в різних культурах може мати
абсолютно різне (а інколи навіть протилежне) значення. Так, наприклад, жест, що в американській культурі
означає йти геть в Аргентині навпаки має значення «підійти», а рух рукою, що в американців означає заклик
підійти – це жест, яким прощаються в багатьох країнах
Південної Європи.
Намагаючись показати, що це дурниця, покрутивши
вказівним пальцем біля скроні, ви не знайдете порозуміння в Голландії, тому що в цій країні подібний жест
навпаки означає щось дуже дотепне.
Багатозначним є і рух пальця з одного боку в інший: від легкого осуду, погрози або заклику прислухатись до сказаного в США, Італії, Франції до відмови в
Нідерландах та Франції.
Маючи на увазі себе, європеєць показує на груди,
японець – на ніс. Ми звикли, що сміх – це прояв позитивних емоцій щодо дотепного жарту. Але в деяких країнах Африки сміх – це показник здивування або навіть
розгубленості, а зовсім не прояв весілля. Кивок голови
для переважної більшості людей підтверджує згоду зі
співрозмовником. Але не для болгар, греків та індійців.
У них все навпаки: кивок голови означає заперечення, а
рух голови з одного боку в інший – згоду.
Як бачимо, нетотожність значення одних й тих самих
жестових знаків в різних культурах може призвести до
незручних ситуацій під час кроскультурного спілкування.
Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок цього напряму. Таким чином, проблема кроскультурної комунікації набуває особливого значення для
майбутніх спеціалістів туристичної галузі, які за фахом
мають постійно стикатися з різноманітністю і нетотожністю національних культур. А отже, кроскультурна
компетентність, що забезпечує можливість здійснення успішної кроскультурної комунікації, стає однією з
обов’язкових професійних компетентностей спеціаліста
туристичної галузі, а створення відповідних педагогічних умов її формування – нагальною потребою професійного навчання майбутніх фахівців з туризму.
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Анотація. У статті розглядається проблема формування самостійності як професійно-важливої якості
особистості майбутнього викладача професійного навчання засобами кейс-технології. Підкреслюється, що в основі
компетентнісного підходу підготовки майбутніх викладачів професійного навчання має бути закладено інтегрований
підхід до формування динамічної комбінації знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних,
світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей. Розвиток самостійності – необхідна умова
формування компетентності освітян. Цей розвиток безпосередньо пов’язаний із включенням особистості до різного
виду діяльності. На основі аналізу наукових доробок визначені загальні критерії готовності студентів до розв’язання
кейса. Обгрунтовані шляхи використання кейс-технології у процесі професійного навчання майбутніх викладачів
професійного навчання з метою розвитку їхньої самостійності: використання нетрадиційних лекцій, побудованих
на основі включення студентів до розв’язання проблемних ситуацій – проблемна лекція; лекція прес-конференція;
інтерактивна лекція тощо; запровадження під час практичних (лабораторних) занять кейс-технології, що передбачає
залучення студентів до розв’язання професійно-важливих ситуацій, як педагогічних, так і виробничих; включення в
освітній процес для самостійної роботи студентів завдань за кейс-технологією; розробка завдань для курсових робіт
(проектів) за кейс-технологією; перед проходженням практик передбачення проведення тренінгу «Кейс-технологія
в освітньому процесі підготовки кваліфікованих робітників».
Ключові слова: викладач професійного навчання, здатності, компетентність, компетентнісний підхід, кейстехнології, педагогічна практика, проблемна ситуація, самостійність, спеціальність, спеціалізація, якість особистості.
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Abstract. The article deals with the problem of the formation of self-dependence, as a professionally important personal
quality of a future teacher of vocational education, using case-technology. It is emphasized that as basis of competence-based
approach to training of future vocational teachers should be integrated approach to the formation of a dynamic combination
of knowledge, skills and practical skills, ways of thinking, professional, worldview and civic qualities, moral and ethical
values. The development of self-dependence is a necessary condition for the formation of competence of teachers. This
development is directly related to the inclusion of the individual in various activities. Based on the analysis of scientific
developments, general criteria for students’ readiness to solve a case are determined. Reasonable ways to use case-technology in the process of vocational training of future vocational teacher to develop their independence: the use of non-traditional lectures, built on the basis of the inclusion of students to solve problem situations – a problem lecture; lecture press
conference; interactive lecture, etc.; introduction during practical (laboratory) studies of case-technology introduces the
involvement of students in solving professional-important situations, both pedagogical and production processes; inclusion
in the educational process tasks of case-technology for independent work of students; development of tasks for coursework
(projects) on case technology; planning of conducting the training «Case-technology in the educational process of preparing
skilled workers» during preparatory work for internships with students.
Keywords: teacher of vocational training, ability, competence, competence-based approach, case-technology, teaching
practice, problem situation, self-dependence, specialty, specialization, quality of personality.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. На кожному історичному етапі формування
особистості відбувається у відповідності до завдань, які
поставлені суспільством перед системою освіти.
В умовах сьогодення в Україні здійснюється модернізація професійної (професійно-технічної) освіти,
що детерміноване низкою чинників. Базовою ідеєю
реформування освіти у країнах Європейського Союзу,
стрижневою конструктивною ідеєю неперервної освіти
є компетентністний підхід. На це і спрямована державна
політика України у галузі освіти. Тому проблема навчання майбутніх освітян є надзвичайно важливою. Це
стосується і питань підготовки у закладах вищої освіти
викладачів системи професійної (професійно-технічної)
освіти. Одним із головних завдань яких є забезпечення галузей виробництва кваліфікованими робітниками
шляхом первинної професійної, допрофесійної підгото40

вок, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців.
Упродовж навчання у майбутніх викладачів професійного навчання мають формуватися здатності не тільки до організації та здійснення психолого-педагогічної
діяльності, вони також повинні оволодіти сучасними
технологіями виробництв: студенти спеціалізації 015.01
Професійна освіта. Будівництво засвоюють будівельні технології; спеціалізації 015.17 Професійна освіта.
Технологія виробів легкої промисловості – процесами
моделювання, конструювання та технології пошиття
швейних виробів; 015.18 Професійна освіта. Технологія
виробництва і переробки продуктів сільського господарства – технологіями виробництва та переробки продуктів як рослинництва, так і тваринництва. Такий підхід до
процесу освіти стосується й інших спеціалізацій спеціальності 015 Професійна освіта [1].
Саме тому в основу компетентнісного підходу підготовки майбутніх викладачів професійного навчання має
Humanitarian Balkan Research. 2018. № 1
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бути покладено інтегрований підхід до формування динамічної комбінації знань, вмінь і практичних навичок,
способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну
та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Проблемі компетентнісного підходу в
системі вищої освіти присвячені роботи низки дослідників, зокрема Н. Ничкало [3], О. Пометун [4], В. Радкевич
[3], С. Сисоєвої [5] та інших.
У руслі нашого дослідження вкрай важливими є
напрацювання науковців щодо проблеми впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій Т. Герлянд [6], О. Ігнатенка [1], І. Дичківської
[7], О. Коваленко [8], В. Ковальчука [9], П. Лузана
[6], В. Манька [6], С. Сисоєвої [5], Л. Нестерова [6],
О. Слатвінської [6], М. Шимановського [6], О. Пироженко [4], О. Пометун [4], Є. Шматкова [8], О. Пєхоти
[9], А. Старєва [9].
Накопичений в Україні та за кордоном досвід засвідчує продуктивність інтерактивних технологій.
У багатьох дослідження різносторонньо вивчається
проблема використання інтерактивної кейс-технології (Т. Герлянд [6], К. Ковальов [11], В. Ковальов [11],
П. Лузан [6], П. Манько [6], Л. Нестерова [6], О. Слатвінська [6], О. Шевченко [12], М. Шимановський [6] та
ін. [13, 14]). Науковці підкреслюють, що використання
методу case-study в навчанні учнів дає змогу підвищити
пізнавальний інтерес до навчальних дисциплін, сприяє
розвиткові дослідницьких, комунікативних і творчих навиків. Помітною особливістю методу case-study є створення проблемної ситуації на основі фактів з реального
життя [6].
Проте потребує додаткового дослідження проблема
формування низки якостей особистості майбутніх викладачів професійного навчання шляхом впровадження
в освітній процес кейс-технології.
Формування цілей статті (постановка завдання).
Метою статті є розкриття шляхів впровадження в освітній процес кейс-технології з метою розвитку самостійності майбутніх викладачів професійного навчання.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. За
науковими дослідженнями формування компетентності
потребує спрямування освітнього процесу на розвиток
якостей особистості. Аналіз наукового фонду виокремленої проблеми показує звернення вчених до розкриття
важливості розвитку самостійності тих, хто навчається
(О. Богоявленська [15], Н. Базилевич [16], Т. Дмитренко
[16], І. Зязюн [16], Г. Пригін [17] та ін. [18, 19]).
Узагальнено можна констатувати, що активність
та самостійність це – основа творчості. На сучасному виробництві все більш необхідними стають саме
активність, ініціативність, самостійність, висока відповідальність.
Одна із основних ідей наукового підходу до
розв’язку проблеми полягає в тому, що процес розвитку самостійності безпосередньо пов’язаний із включенням особистості до різного виду діяльності з метою
формування здатностей до застосування отриманих
знань на практиці, а самостійність людини базується
на її знаннях, уміннях та навичках, які забезпечують
мобільність і адаптивність до динамічних умов ринку
праці [3, 8]. Окреслений процес здійснюється впродовж
усього терміну підготовки викладачів професійного навчання і має розглядатися у цільовому, змістовному,
технологічному аспектах. Що неможливо без розгляду педагогічних технологій і визначення ефективних
шляхів їх впровадження в освітній процес.
Технологія case-study або технологія конкретних
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ситуацій (від англійського case – випадок, ситуація) –
технологія активного проблемно-ситуативного аналізу
[9]. Під навчальною ситуацією ми розуміємо єдність
педагогічних факторів, що визначаються освітнім середовищем, словами та діями того, хто навчає, дидактичними засобами тощо. Процес навчання за зазначеною
технологією здійснюється шляхом вирішення конкретних задач – ситуацій (розв’язання кейсів).
За результатами дослідно-експериментальної роботи
можна стверджувати, що викладачі під час освітнього
процесу (опитуванням були охоплені викладачі педагогічних вишів України, де здійснюється підготовка
викладачів професійного навчання) практикують розв’язання проблемних ситуацій, але цей процес не має системного характеру: 85 % опитаних не використовують
кейс-технології, 80 % відзначили, що у першу чергу
приділяють увагу інформаційним технологіям, зокрема,
презентаціям; 70 % респондентів наголосили, що для
підвищення активності студентів під час освітнього процесу звертаються до студентів з окремими питаннями
проблемного змісту.
Спостереження за студентами під час проходження практик, їх опитування показало, що близько 80%
майбутніх педагогів вказують на складність самостійного розв’язання проблемних ситуацій в умовах
освітнього процесу професійних навчальних закладів.
Визначивши загальні критерії готовності студентів
до розв’язання кейса: уміння оцінити ситуацію; добрати ключову інформацію, використовуючи різноманітні
джерела; уміння спрогнозувати шляхи розвитку поданої
ситуації; уміння співпраці; уміння критикувати та конструктивно реагувати на критику; уміння приймати
обгрунтовані рішення, дослідження показало, що студенти розуміють важливість інновацій і в той же час погано з ними обізнані. Це стосується і кейс-технології.
У рамках дослідження нами розглядаються шляхи
використання кейс-технології у процесі професійного
навчання майбутніх викладачів професійного навчання
з метою розвитку їх самостійності:
– використання нетрадиційних лекцій, що побудовані
на основі включення студентів до розв’язання проблемних ситуацій – проблемна лекція; лекція прес-конференція; інтерактивна лекція тощо;
– запровадження під час практичних (лабораторних) занять кейс-технології, що передбачає залучення студентів до розв’язання професійно-важливих
ситуацій, як педагогічних, так і виробничих;
– включення в освітній процес для самостійної роботи студентів завдань, побудованих за кейс-технологією;
– визначення завдань для курсових робіт (проектів) з
розробкою методики впровадження інтерактивних технологій;
– перед проходженням практик передбачення проведення тренінгу «Кейс-технологія в освітньому процесі
підготовки кваліфікованих робітників» [9].
За визначеними на констатувальному етапі педагогічного експерименту показниками, критеріями та
рівнями самостійності майбутніх викладачів професійного навчання на формувальному етапі нами було доведено ефективність окреслених шляхів впровадження
кейс-технології в освітній процес підготовки викладачів
професійного навчання. Зазначимо, що зміст кейсів
відображав як особливості педагогічного процесу в закладах професійної, професійно-технічної освіти, так і
особливості ситуацій, що притаманні конкретним галузям виробництва відповідно до спеціалізації.
Висновки дослідження і перспективи подальших
розвідок цього напряму. Головне завдання системи
вищої педагогічної освіти – підготовка педагогів до
викликів сучасної реальності. Педагогічна практика
розкриває можливості широкого використовування
кейс-технології в процесі формування компетентності
майбутніх викладачів професійного навчання, зокрема
розвитку їх самостійності. Наше педагогічне дослід41
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ження довело, що серед шляхів використання кейстехнології у процесі професійного навчання майбутніх
викладачів професійного навчання з метою розвитку їх
самостійності є використання нетрадиційних лекцій; запровадження під час практичних (лабораторних) занять
кейсів, що відображають як педагогічні, так і виробничі
ситуації; спрямування самостійної роботи студентів на
опрацювання кейс-завдань професійного спрямування;
включення до завдань курсових досліджень опрацювання інтерактивних технологій; проведення з майбутніми
викладачами професійного навчання тренінгу «Кейс-технологія в освітньому процесі підготовки кваліфікованих
робітників».
Здійснене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми використання кейс-технології у процесі професійного навчання майбутніх викладачів професійного
навчання.
Подальшого вивчення потребують питання розробки комплектів кейс-завдань з дисциплін професійної
підготовки викладачів професійного навчання, що визначаються їх спеціалізацією.
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Анотація. Період 1900–1917 рр. на території Наддніпрянської України, що підпорядковувалася у визначених
хронологічних межах Російській імперії, характеризується суттєвими змінами у галузі вищої освіти. Це зумовлено
низкою суспільно-політичних, соціально-економічних і освітніх чинників (недосконалість університетського статуту 1884 року; наявність значної кількості урядових розпоряджень і постанов, які обмежували або скасовували його
основні положення; завершення промислового перевороту й перехід до індустріального суспільства, які наклали
відбиток на економічний і соціокультурний розвиток Наддніпрянської України; сплеск революційного руху й поширення студентських виступів; прагнення науково-педагогічної громадськості й студентства до демократизації
організаційно-управлінської структури й освітнього процесу у закладах вищої освіти). Названі чинники зумовили
реформи в системі вищої освіти, ініціаторами яких виступала не лише держава, але й громадськість. Не дивлячись на спроби державних інституцій зберегти засадничі положення реакційного університетського статуту 1884 р.,
вдаючись до незначних поступок у напрямі управління закладами вищої освіти, організації викладання, облаштування побуту студентів, кадрової політики тощо, система вищої освіти Наддніпрянської України зазнала суттєвих
змін. За підтримки приватних благодійників і громадських організацій, а також активної розбудови з боку держави
спеціальних вищих навальних закладів на початок 1917 року в Наддніпрянській Україні функціонувало 25 вищих
навчальних закладів, зокрема: три університети (у Харкові, Києві, Одесі); Вищі жіночі медичні заклади (у Харкові,
Києві, Одесі); п’ять інститутів технічного спрямування (Харківський технологічний, Київський політехнічний,
Катеринославський гірничий та приватний політехнічний інститути, Харківський жіночий політехнічний інститут);
Київський і Харківський комерційні інститути; консерваторії в Києві та Одесі; чотири різнопрофільні інститути
(Ветеринарний, Сільського господарства, Лісництва в Харкові, Ніжинський історико-філологічний інститут, приватний Новоросійський вищий міжнародний інститут в Одесі); шість Вищих жіночих курсів (Київські, Одеські,
Харківські, Катеринославські, а також Київські приватні загальноосвітні вечірні курси, Київський жіночий
Фребелівський інститут).
Ключові слова: Наддніпрянська Україна, Російська імперія, вища освіта, університети, інститути, Вищі жіночі
курси, консерваторії, типи, державні, приватні, громадські, тенденції, реформи, проекти, інструкції, чинники.
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Abstract. The period of 1900–1917 оn the territory of Dnieper Ukraine, which was subordinated to the Russian Empire
in defined chronological boundaries, is characterized by significant changes in the field of higher education. This is due to
a number of socio-political, socio-economic and educational factors (the imperfection of the university statute of 1884; the
existence of a large number of government orders and resolutions that restricted or abolished its main provisions; the end of
the industrial takeover and the transition to an industrial society, which had an imprint on the economic and the socio-cultural development of Dnieper Ukraine; the splash of the revolutionary movement and the spread of student performances;
the aspiration of scientific and educational society and student community to the democratization of organizational and
management structure and educational process in higher education). The named factors led to reforms in the system of
higher education, initiated by not only the state, but also the society. Despite the attempts of state institutions to maintain
the basic provisions of the reactionary university statute of 1884, taking minor actions in the direction of the management
of institutions of higher education, teaching organization, the arrangement of the life of students, personnel policy, etc., the
system of higher education of Dnieper Ukraine has suffered significant changes. With the support of private philanthropists
and non-governmental organizations, as well as the active development from the side of the state of special institutions of
higher education, at the beginning of 1917 in Dnieper Ukraine there were 25 higher educational establishments, in particular:
three universities (in Kharkiv, Kiev, Odessa); Higher Female Medical Institutions (in Kharkiv, Kiev, Odessa); five institutes
of technical direction (Kharkiv Technological University, Kyiv Polytechnic, Ekaterinoslav Mining Institute and Private
Polytechnic Institute, Kharkiv Women’s Polytechnic Institute); Kiev and Kharkiv Commercial Institutes; conservatory in
Kiev and Odessa; four diverse institutes with diverse profiles (Veterinary, Agriculture and Forestry in Kharkiv, Nizhyn
Institute of History and Philology, Private Novorossiysk Higher International Institute in Odessa); six Higher Women’s
Courses (Kyiv Odesa, Kharkiv, Katerynoslavsk, as well as Kyiv Private Secondary Evening Courses, Kiev Women’s Fribel
Institute).
Keywords: Dnieper Ukraine, the Russian empire, higher education, universities, institutes, Higher women’s courses,
conservatories, types, state, private, public, trends, reforms, projects, instructions, factors.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. Для досягнення Україною основних показників сталого розвитку виняткового значення набуває реформування
системи вищої освіти, перегляд принципів, змісту, форм,
організаційно-інституційних механізмів діяльності закладів вищої освіти, про що йдеться в Законах України «Про
освіту» (2017 р.), «Про вищу освіту» (2014 р.), «Концепції
розвитку освіти України на 2015–2025 рр. (2015 р.) тощо.
Для досягнення поставлених у документах завдань винятХуманитарни Балкански изследвания. 2018. № 1

кове значення становить досвід реформування вищої школи Наддніпрянської України, де на рубежі XIX – початку
ХХ століття сформувалися умови для розбудови мережі
закладів вищої освіти відповідно до чинних ідеологічних,
економічних і соціокультурних умов. Незважаючи на те,
що система вищої освіти Наддніпрянської України в досліджуваний період розвивалася під впливом політичного
режиму Російської імперії, у ній були закладені перспективні тенденції, детальне осмислення яких становить вагомий інтерес для усвідомлення реформаційних процесів
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національної системи вищої освіти, запобігання хиб і недоліків попередніх етапів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується
автор; виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Вивчення стану наукової розробки проблеми
свідчить про підвищений інтерес дослідників до ретроспективного аналізу генезису вищої освіти в Україні. Утім,
науковці, як правило, зосереджують увагу на питаннях
становлення й розвитку окремих типів закладів освіти в
українських землях, що перебували в складі Російської
та Австро-Угорської імперій на різних етапах їх історичного поступу: університетів (Л. Вовк [1], Л. Зеленська [2],
І. Курляк [3], С. Посохов [4], Н. Те-рентьєва [5]); інститутів
(А. Веселов [6], Л. Зельман [7], В. Кізченко [8], І. Лікарчук
[9], Л. Прокопенко [10], Є. Степанович [11]), закладів
вищої освіти для жінок (О. Драч [12], О. Друганова [13],
Л. Клевака [14]). Вод-ночас, окреслена проблема у визначеній постановці з конкретизацією хронологічних меж не
стала предметом спеціального дослідження.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті полягає у з’ясуванні чинників та виявленні провідних тенденцій розвитку вищої освіти Наддніпрянської України, що входила до складу
Російської імперії, у період 1900–1917 рр.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На
рубежі ХІХ–ХХ століть мережу закладів вищої освіти
Наддніпрянської України, що перебувала у підпорядкуванні Російської імперії, складали три університети –
Харківський (1804 р.), Св. Володимира в Києві (1834 р.)
та Новоросійський в Одесі (1865 р.) і чотири інститути
– Харківський технологічний (1885 р.), Київський політехнічний (1898 р.), Харківський ветеринарний (1873 р.)
та історико-філологічний інститут князя Безбородька в
Ніжині (1875 р.). При цьому Київський політехнічний
інститут підпорядковувався Міністерству фінансів, а
інші шість закладів вищої освіти – Міністерству народної освіти Російської імперії.
Основні напрями життєдіяльності названих університетів регламентувалися Загальним статутом імператорських Російських університетів (1884 р.). Чинні інститути керувалися у своїй роботі власними статутами,
що обумовлювалося специфікою підготовки майбутніх
спеціалістів. Утім, така специфіка була досить умовною,
оскільки зазначені статути майже дослівно співпадали
з установчими документами споріднених вищих спеціальних навчальних закладів інших регіонів Російської
імперії.
Дослідники [2; 15; 16; 17] історії становлення й розвитку вищої освіти в українських землях Російської
імперії виділяють низку чинників, які на рубежі ХІХ–
ХХ століть обумовили необхідність реформування вищої школи:
– недосконалість університетського статуту 1884
року, реалізація якого відбувалася в два етапи: з 1884
по 1888 рік – час суворого дотримання основних його
положень, надалі – внесення змін і коригування його
змісту через численні «постанови», «розпорядження»,
«інструкції» тощо. У зв’язку з цим сучасники зазначали: «Незважаючи на те, що наші університети офіційно керуються статутом 1884-го року, насправді такого
статуту, власне кажучи, вже нема, а існує щось досить
невиразне, випадкове і тимчасове, звідки остаточно зникла первісна ідея законодавця, і що вимагає в інтересах
системності, порядку й ідейності серйозного перегляду і
докорінної реформи» [15, с. 737];
– завершення промислового перевороту в Російській
імперії і перехід до індустріального суспільства, що особливо інтенсивно відбувалися у Наддніпрянській Україні,
де Харків, Київ, Одеса, Херсон стали значними машинобудівними центрами, а в промисловому відношенні цей
регіон почав випереджати центральні райони імперії по
цілому ряду виробництв. Потреби прискореного розвит44
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ку економіки вимагали підготовки не тільки постійно
зростаючої кількості фахівців для різних сфер промисловості, транспорту, будівництва тощо, а спеціалістів всебічно освічених, яким прищеплені навички і прагнення до
постійного самовдосконалення в обраній галузі, що було
неможливим без суттєвих змін в системі вищої освіти;
– поширення студентських заворушень, спрямованих
на демократизацію освітнього процесу, які набули особливого розмаху 1899 року. Так, у Харківському університеті студентський страйк розпочався в середині лютого
і тривав до середини травня; до студентів університету
приєдналися вихованці технологічного та ветеринарного
інститутів; аналогічні заворушення спостерігалися у закладах вищої освіти Києва та Одеси. Уряд, намагаючись
припинити ці виступи, в липні місяці того ж року видав
спеціальне розпорядження, в якому зазначалося, що «вихованці вищих навчальних закладів, за улаштування заворушень в навчальних закладах або поза ними… підлягають… виключенню з навчальних закладів і зарахуванню
у військо для відбування військової повинності, не зважаючи на наявні пільги». Як наслідок, за участь у масових
акціях протесту в Київському університеті були віддані в
солдати 183 студенти; з Харківського університету було
виключено 316 осіб [18, с. 199–200].
У зв’язку з цим Міністерство народної освіти
Російської імперії ініціювало обговорення широкого
спектру проблем «з метою досконалого з’ясування чинних недоліків в життєдіяльності вищої школи і пошуку
способів до їх викорінення», з наступною систематизацією висловлених пропозицій спеціально створеною комісією під головуванням П. Ванновського та Г. Зенгера
(1902 р.). Матеріали роботи цієї комісії, що обіймали чотири групи питань (управління вищими навчальними закладами, організація викладання, облаштування побуту
студентів, кадрова політика), було узагальнено в роботі
«Праці комісії по реформуванню вищих навчальних закладів» (1903 р.).
Паралельно з роботою комісії здійснювалися і конкретні кроки щодо реформування освітнього процесу у
вищій школі. По-перше, було затверджено правила організації «студентських інституцій» у вигляді наукових,
літературних, мистецьких гуртків (але тільки курсових,
під керівництвом викладачів, з особливого дозволу університетської ради, навчального комітету або конференції інституту). По-друге, було змінено умови вступу до
вищих навчальних закладів (скасовано подання абітурієнтами «свідоцтв про бездоганну поведінку» від місцевої поліції; пом’якшено вимогу про обмеження кількості зараховуваних на перший курс студентів та про
заходи стосовно «більш рівномірного їх розподілу» між
закладами вищої освіти, що набула чинності 1899 р. Потретє, поновлено роботу (за зразком статуту 1863 року)
професорського дисциплінарного суду та ухвалено нові
правила щодо покарання студентів (зокрема, скасовано
стягнення у вигляді ув’язнення в карцері). По-четверте,
беручи до уваги значну кількість вакантних кафедр, міністерство, на противагу положенням статуту 1884 року,
дозволило брати участь у конкурсах на заміщення вакансій особам, «які мають ступінь магістра по розряду
наук відповідних кафедр». По-п’яте, – запроваджено перехід від курсової системи викладання і контролю знань
студентів до предметної.
Названі заходи послугували основою для розроблення низки проектів університетських статутів та статутів
спеціальних вищих навчальних закладів, жоден із яких
так і не був втілений у життя.
На наш погляд, найбільш цілеспрямовано і послідовно розроблявся проект університетського статуту, підготовлений під керівництвом міністра народної освіти
І. Толстого. Первинний варіант цього статуту було розіслано для обговорення вченими радами вітчизняних
університетів, а також на рецензування закордонних фахівців [16, с. 112]. Згідно з остаточним його варіантом,
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ся (а не призначатися) «самим університетським середовищем» (ректор і професори – університетською радою;
декани – факультетськими зборами); посада інспектора
зі студентських справ ліквідовувалася, натомість уводилася посада проректора (помічника ректора); головними
колегіальними органами університету проголошувалися
вчена рада і правління; поділ професорів на ординарних
і екстраординарних скасовувався; заміщення вакантних
професорських посад передбачалося здійснювати шляхом конкурсу або рекомендації факультету [2, с. 89–90].
Крім того, пропонувалося скасувати вчений ступінь магістра, запровадивши ступінь кандидата, який надавався б здобувачу факультетськими зборами після захисту
дисертації та спеціального екзамену; останнє випробування, на відміну від попереднього періоду, передбачалося і для претендентів на здобуття ступеню доктора;
посада попечителя навчального округу, як посередника
між університетом і міністерством, залишалася, але з не
чітко окресленими правами і обов’язками. Право вступу
до університету передбачалося надавати молодим особам незалежно від статі, національності та віросповідання [16, с. 118].
Паралельно із зазначеним статутом 1905 р. «академічною комісією професорів» (громадською організацією) було підготовлено і розіслано для обговорення в
місцеві осередки союзу професорів «Проект головних
засад статуту», як загального для всіх закладів вищої
освіти. У цьому документі наголошувалося на тому, що
кожен такий заклад, підпорядковуючись «безпосередньо міністру того відомства, до якого належить, … самостійно організує наукову і навчальну діяльність». Утім,
проектована структура управління, мало чим відрізнялася від чинної. Лише ректора, проректора і деканів проектувалося обирати на один рік (без права переобрання
«на наступний термін»), а до ради вищого навчального
закладу, крім професорів, вводилися «делегати від колегії викладачів молодших рівнів» [19, с. 3350–3351].
1906 року з метою уніфікації статутів спеціальних
вищих навчальних закладів, підпорядкованих різним
міністерствам і відомствам, Міністерство народної освіти провело низку нарад за участі їх представників. У
результаті обговорення проектів, поданих окремими інститутами, було упорядковано «Проект загальних основ
статуту вищих технічних та інших спеціальних шкіл».
Основним елементом цього проекту стало проголошення автономії спеціальних вищих навчальних закладів у
плані організації наукової, навчальної і адміністративно-господарчої діяльності, зокрема надання права самостійно обирати керівні органи, розробляти і остаточно
затверджувати навчальні плани, присуджувати науковий ступінь доктора технічних наук (ступінь магістра
проектом статуту не передбачався) тощо [20].
З-поміж інших розробок, здійснених дещо пізніше, слід відзначити проекти університетського статуту
П. Кауфмана (міністр народної освіти 1906–1907 рр.)
та нового статуту технологічних інститутів, підготовленого відділом промислових навчальних закладів
Міністерства народної освіти у 1916 році. У першому
з них передбачалося надати університетам «академічну
автономію у плані внутрішнього самоврядування і самопоповнення»; підпорядкувати університети безпосередньо Міністерству народної освіти (тобто скасувати
посаду попечителя); відновити посаду доцента; обрання
професорів і доцентів здійснювати «виключно на факультеті, шляхом рекомендації або конкурсу, на вибір
факультету»; надати факультетам право остаточного
вирішення питання про присвоєння ступеню магістра і
доктора, а також розроблення умов вступу до університету (як юнаків, так і дівчат) та проходження вихованцями курсу наук [21, с. 4, 21–22].
У проекті статуту технічних (технологічних) інститутів передбачалося передати їх у безпосереднє відання
єдиного міністерства – народної освіти; ліквідувати посаду інспектора студентів; запровадити посади ректора і
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проректора (замість директора та інспектора); покласти
розробку навчальних планів на відділення інститутів;
дозволити спеціальним вищим навчальним закладам надавати науковий ступінь доктора технічних наук. Право
вступу до інститутів, згідно з проектом, мало належати
особам обох статей, які закінчили середні навчальні заклади будь-якого-типу. Випускники мали отримувати
звання інженера, але без надання переваг при вступі на
державну службу.
Окрім зазначених, слід вказати і на проекти університетських статутів, розроблені за часів перебування на
посаді міністра народної освіти Л. Кассо (1910–1914 рр.)
та П. Ігнатьєва (1915–1916 рр.), одночасно підкреслюючи, що процес їх упорядкування обмежився лише рамками міністерства, оскільки ні в навчальних закладах, ні в
періодичній пресі вони не обговорювалися.
В аспекті досліджуваної проблеми варто зазначити, що суттєвий вплив на реформування вищої освіти в
Наддніпрянській Україні в досліджуваний період мали
студентські виступи 1905–1907 рр. Уряд Російської імперії був змушений вжити низку заходів, спрямованих
на стабілізацію ситуації. По-перше, 27 серпня 1905 року
були видані «Тимчасові (до впровадження в законодавчому порядку нових статутів вищих навчальних закладів) правила», у відповідності з якими обрання ректора
та «його помічника, якщо така посада встановлена законом» стало прерогативою університетської ради, а декана – факультетських зборів; щоправда надалі обрані особи остаточно затверджувалися «в установленому (статутом 1884 р.) порядку». У документів підкреслювалося,
що ці повноваження «розповсюджуються і на відповідні
органи управління «інших вищих навчальних закладів,
підпорядкованих Міністерству народної освіти (зокрема і на технологічні та ветеринарні інститути) [22]. Подруге, лютневим (1906 р.) циркуляром скасовувалося міністерське розпорядження від 5 липня 1899 року, яким
для випускників гімназій обмежувався вибір університету, оскільки виявилося, що «на практиці цей незручний
захід не досяг бажаної мети, не усунув переповнення
одних університетів на користь іншим», у зв’язку з цим
Міністерство народної освіти вирішило «дозволити особам, які домагаються вищої освіти, вільний вибір університетів Російської імперії» [23]. По-третє, «Височайшим
повелінням» від 14 вересня 1906 р. в університетах була
скасована посада інспектора студентів (в інститутах
вона залишалася), а натомість запроваджена посада проректора, на якого покладалося «щонайближче спостереження за виконанням в університетських приміщеннях
як студентами, так і сторонніми слухачами встановлених правил». Проректор обирався радою університету
«з числа професорів навчального закладу, з наступним
затвердженням на посаді міністром народної освіти»,
на строк не більше трьох років (такий же термін було
встановлено і для ректорів університетів та директорів вищих спеціальних навчальних закладів) [24]. Почетверте, була послаблена заборона на проведення будьяких студентських зборів, встановлена «Правилами для
студентів університету...» (1885 р.), й скоригована циркуляром від 27 серпня 1902 року [25].
Підкреслимо, що революційні події 1905 року, що
поширилися Наддніпрянською Україною, поклали початок і процесу широкого залучення жіноцтва до здобуття вищої освіти. Так, 1906 р. було поновлено роботу Київських вищих жіночих курсів, відкрито Одеські
(1906 р.) та Харківські вищі жіночі курси (1907 р.).
Крім вищезазначених, упродовж першого десятиріччя
ХХ століття в Наддніпрянській Україні були засновані
й інші жіночі вищі навчальні заклади, зокрема: а) університетського типу – Київські вищі жіночі історико-філологічні курси; Київські вищі чотирирічні вечірні курси при гімназії А. В. Жекуліної; Харківські вищі
загальноосвітні жіночі курси Н. І. Невіандт; Київські
жіночі загальноосвітні курси (чинні до 1908 р.); б) педагогічні навчальні заклади – Київський жіночий Фре45
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белівський інститут; Київські лікувально-педагогічні
курси Карницького «Мати і дитя» (закриті 1908 р.);
в) медичні – Харківський жіночий медичний інститут;
г) навчальні заклади для сумісного навчання чоловіків і
жінок – Одеські вищі комерційні курси А. В. Федорова і
Г. Ф. Файга; Київські комерційні курси (перетворені згодом у комерційний інститут); Сімферопольскі практичні
загальноосвітні курси Фоміна [17].
Водночас, період перших десятиріч ХХ століття характеризувався інтенсивним розширенням мережі закладів вищої освіти Наддніпрянської України, що стало
результатом зусиль прогресивної громадськості. Так,
з кінця ХІХ ст. і до 1916 р. громади міст виступили з
ініціативами про заснування цілого ряду вищих спеціальних навчальних закладів (з обіцянкою участі у їх фінансуванні), зокрема: в Одесі – технологічного (1898 р.)
та комерційного (1905 р.) інститутів; Харкові – сільськогосподарського (1893 та 1912 рр.), комерційного
(1912 р.), медичного (1916 р.); Миколаєві – технологічного та сільськогосподарського (1903 р.); Києві – приватного зуболікарського інституту (1906 р.), інституту
міського благоустрою (1912 р.), садівництва (1914 р.);
Херсоні і Полтаві – сільськогосподарських інститутів
(1913 р.). Але названі пропозиції були відхилені урядовими інстанціями. І лише наполегливість громадськості
поряд з постійно зростаючим дефіцитом кваліфікованих
кадрів для різних галузей економіки обумовили відкриття
окремих вищих спеціальних навчальних закладів, у переважній більшості громадських, а не державних. Зокрема,
1912 р. в Києві розпочав роботу комерційний інститут, у
складі двох відділень: економічного і комерційно-технічного. 1912 року перелік державних вищих спеціальних
навчальних закладів поповнило Катеринославське вище
гірниче училище. 1913 року були відкриті консерваторії
в Києві та Одесі, 1914 р. – Новоросійський вищий міжнародний інститут в Одесі, 1916 р. – Харківський комерційний інститут, Катеринославські вищі жіночі курси та
Катеринославський приватний політехнічний інститут
для надання «науково-технічної і економічної освіти особам іудейського віросповідання», Харківський жіночий
політехнічний інститут (Вищі жіночі політехнічні курси).
Розширення мережі закладів вищої освіти у кінцевому підсумку призвело до того, що на початок 1917 року
в Наддніпрянській Україні функціонувало 25 вищих навчальних закладів, зокрема: три університети (у Харкові,
Києві, Одесі); Вищі жіночі медичні заклади в тих же містах;
п’ять інститутів технічного спрямування (Харківський технологічний, Київський політехнічний, Катеринославські
гірничий та приватний політехнічний, Харківський жіночий політехнічний); Київський і Харківський комерційні
інститути; консерваторії в Києві та Одесі; чотири різнопрофільні інститути (Харківські ветеринарний, сільського господарства, лісництва, Ніжинський історико-філологічний, приватний Новоросійський вищий міжнародний
інститут в Одесі); шість Вищих жіночих курсів (Одеські,
Харківські, Катеринославські, Київські, а також Київські
приватні загальноосвітні вечірні курси, Київський жіночий
Фребелівський інститут).
Висновки дослідження і перспективи подальших
розвідок цього напряму. Отже, генезис вищої освіти
Наддніпрянської України у період 1900–1917 рр. зумовлювався низкою суспільно-політичних, соціально-економічних і освітніх чинників, як-от: недосконалість університетського статуту 1884 року; наявність
значної кількості урядових розпоряджень і постанов,
які обмежували або скасовували його основні положення; завершення промислового перевороту й перехід до
індустріального суспільства, які наклали відбиток на
економічний і соціокультурний розвиток наддніпрянської України; сплеск революційного руху й поширення
студентських виступів; прагнення науково-педагогічної
громадськості й студентства до демократизацій організаційно-управлінської структури й освітнього процесу
у закладах вищої освіти. Провідними тенденціями роз46
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витку досліджуваного феномену стали: запровадження
широкого обговорення проектованих урядом Російської
імперії реформ вищої школи; введення в дію нормативних документів, які скасовували або обмежували дію
окремих положень університетського статуту 1884 р.,
підготовка низки «Проектів…» статутів вітчизняних
університетів і спеціальних закладів вищої освіти; формування мережі приватних і громадських Вищих жіночих курсів з програмами викладання, наближеними до
університетських; ініціювання приватними особами й
громадськими організаціями відкриття закладів вищої
освіти для осіб чоловічої і жіночої статі; інтенсивна розбудова державних вищих спеціальних навчальних закладів у регіоні.
Серед перспективної тематики подальшого наукового розроблення проблеми є вивчення особливостей
трансформації системи вищої освіти Наддніпрянської
України у добу національно-визвольної боротьби (1917–
1920 рр.).
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ИСТОРИЧЕСКИ ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТРУДА
КАТО ОСОБЕНА ФУНКЦИОНАЛНА РЕЛАЦИЯ

Клинков Георги Тодоров, PhD, главен асистент
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
(4000, България, Пловдив, бул.”България” №324, e-mail: starcom2@abv.bg)
Анотация. Характера на труда следва да се разглежда като „…особена релация на капацитета на учениците
да се учат и да остават в крак с ученето в границите на технологичната образователна област (onboarding); способност да се планира и управлява технологичното време за изпълнение на практическите действия, детерминирани от
учебната задача с техническо условие (характерно за началната степен на основното образование е да се планират
оперативните етапи от технологията без да се приемат като поведенчески стандарти времеви критерии и граници за
изпълнение). Друга група генерични (родови ) компетентности характеризират труда в границите на следната група
от способности: капацитет за генериране на нови идеи; способност за търсене, обработка и анализ на информация
с технически и организационно-технологичен характер от различни източници; способност за осигуряване на безопасно лично и екипно (групово)поведение.
Ключови думи: трудова релация, трудова изява, история на проявление, историческа обусловеност, хронологичност, закономерност на изява, историографска закономерност.
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HISTORICAL REASONS FOR CONSIDERING WORK AS BEING
PARTICULARLY FUNCTIONAL RELATIONSHIP

Klinkov Georgi Todorov, PhD, Chief Assistant
Plovdiv University „Paisii Hilendarski”
(4000, Bulgaria, Plovdiv, bld.”Bulgaria”№324, e-mail: starcom2@abv.bg)
Abstract. The nature of work should be seen as „... a particular relationship of students‘ ability to learn and stay
abreast of learning within the onboarding technology field; ability to plan and manage the technological time to implement
the practical actions determined by the learning task with a technical condition (typical of the primary level of primary
education is to plan the operational stages of the technology without assuming as behavioral standards time criteria and
limits for implementation). Another group of generic (generic) competencies characterizes the work within the following
group of capabilities: capacity to generate new ideas; ability to search, process and analyze information of a technical and
organizational and technological nature from different sources; ability to provide safe personal and team (group) behavior.
Keywords: occupational relation, occupational expression, history of manifestation, historical conditionality, chronology,
regularity of expression, historiographic regularity.
Понятието труд се характеризира с широки интерпретационни,семантични, лексикални и частно методически
граници, тогава, когато се разглежда като „специализирана дума”, детерминирана до нивото на непосредствена
образователна употреба.
Историческия факт, че голяма част от учебните
предмети, учебно съдържание и методики за обучение
включват понятието труд в парадигмалните си структури определя неговата важност за образователната практика.
В класическата си постановка и определение категорията организационно поведение, свързано с труда
включва”…систематизирано действие на образователните субекти в рамките на функционални, нормативни и
социокултурни ограничения,позволяващи им да субординират своите цели с целите и задачите на тези организации, в структурата на които те са включени”[1].
„Тъй като думите са лесно видими, обособени и малки единици на езика, много усилия са отишли за дефиниране на думи, или, ако е възможно, „предписване“
на значения от гледна точка на етимологията (Исидор
Севилски).
Безброй речници, енциклопедии и класификационни схеми свидетелстват за това. Наивна отправна точка
е да се припише на всяка дума съответствие в реалния
(неезиковия) свят.Това работи само при съществителни
собствени имена (имена) и биологични таксономии, или
- на по-абстрактно ниво - при така наречените дейктически (указващи) думи”[5].
Анализът на понятието труд не следва да използва
на първо място на сложни методи (структуралистична
семантика; функционална семантика).
Достатъчно е да се извърши по-системно описание
на значенията на понятието труд в различните речници.
Н.Г.Хорошкевич в своя популярна статия застъпва
тезата, че конкретно понятието труд следва да бъде разглеждано от позицията на 2 възможни гледни точки:
А/ Като определения, които „…дават най-общата интерпретация и трактовка на даденото явление”.
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Б/ Като определения в речниците по различните научни дисциплини, в които „…дават тесни, функционални или изследователски граници на тълкуване на даденото явление”[11].
За образователната практика, свързана с технологично обучение (включваща и образователната реалност
с въвеждането на новия учебен предмет Технологии и
предприемачество”) от значение за провеждането на
ефективен процес на обучение са и двете възможни
гледни точки на етимологичен анализ.
Точния, диференциран анализ на възможните определения на понятието труд са от значение, поради факта,
че някои от изведените дефинитивни разлики и качества
могат да бъдат използвани при изграждане на конструкта ценност на труда, тогава когато той е органична част
от организационния мотив и системен модел.
В Българския език труд има множество значения. Всички
те ориентират към”… старобълг. Троудъ (Супр.). Сродни
думи: лит. triūsas м. „работа“ (*treud-s-), гот. usþriutan „притеснявам“ (*us-treud-), старосканд. þraut ж. „изпитание,
беда, изкушение“, лат. trūdō „бутам“, ирл. trot „спор“
(*trudno-), алб. tredh „скопявам“ (*treud-), ndrydh „натискам“ (*an-trud-)”
Етимологичното значение на понятието труд и
свързаните с него понятия и термини следва да се разглежда на базата на новите постановки в полето на
съвременното езикознание/приложението на концептуалния подход в работите на(Болдирев 2004, Вежбицка
1999, Карасик 2002, Кубрякова 2004, Попова, Стернин
2007 и други) дават основание концептите/труд, трудов
процес, трудова дейност, трудова организация, трудово
действие…/да бъдат вербализирани във вид на фразеологизми, паремии, лексикално-семантични полета, синоними, антоними, словообразуващи структури.
При анализа на етимологичното лексикално поле на
презентиране на понятието труд и операционализиращите го понятия(от първи ред на гносеологическо разграничаване)и на второ място на базата на приложение
на система от термини може да се направи извода, че
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в голямата си част лексикалните концепти, свързани с
понятието труд са близки по смисъл, притежават сходна
етимологична и семантична тежест.
В тази връзка използването на паремии дава възможност да се презентира по-пълно материалната картина на
света на базата на лексикалния анализ на упорните, а покъсно и методически представените в образователните
модели специализирани думи, понятия, термини[2].
Етимологичното значение на понятието труд и
свързаните с него понятия и термини следва да се разглежда още и на базата на новите постановки в полето
на съвременното езикознание/приложението на концептуалния подход в работите на (Болдирев 2004, Вежбицка
1999, Карасик 2002, Кубрякова 2004, Попова, Стернин
2007 и други) дават основание концептите/труд, трудов
процес, трудова дейност, трудова организация, трудово
действие…/да бъдат вербализирани във вид на фразеологизми, паремии, лексикално-семантични полета, синоними, антоними, словообразуващи структури.
При анализа на концеептуалния модел на трудовото
обучение като статусен технологичен акт и като институционално образователно проявление се е формирала
група от специализирани понятия, всяко от които ориентира изследването на този процес в точни интерпретационни граници.
Основното понятие, което притежава комплексен
статут на историографско и частно методическо проявление/като образователен и нормативен дескриптор/
е ТРУД.
Трудът може да бъде анализиран, като”…дейност,
насочена към развитието на човека и преобразуване ресурсите на природата в материални, интелектуални и
духовни блага.”[6].
Това определение извежда един много точен сравнителен показател за анализ,свързан със способността на
човек да преобразува ресурсите на природата.
Лексикалните насочвания към част от романските
езици не без основание ориентират към дейност, която
е жизненоважна, исторически формирала се, свързана с
лишения, трудности, притеснения, усилия, напрежение
по отношение изпълнението.
Семантичните свойства на понятието труд се разширяват в полето на „…целесъобразна дейност на човека, работа, изискваща умствено и физическо напрежение”[7].
При етимологическото анализиране на понятието
труд преобладават близките семантични определения.
„Целесъобразна човешка дейност, свързана със
създаване на материални и духовни ценности”[8].
Връзката на труд и дейност по създаване на материални и духовни ценности е приоритет в определението, което се открива в речник на думите в българския
език[8].
Хана Арент (1906-1977) в своята книга „Viva active”
, излязла от печат през 1957 година описва труда фундаментална човешка дейност, чието условие е самия живот
, своеобразен бунт против божествения дар на човешкото съществуване.
„Историческия хоризонт на книгата не излиза извън границите, които маркира Новото време
и включва анализ на трите вида дейност, които тя
включва в своеобразна дихотомия: : труд (работа),
създаване (изготвяне) и действие (постъпки) (Labor
— Work — Action; Arbeit — Herstellen — Han-deln).
Ако дейността, свързана с труда се определя от Х.Арент,
като отговаряща за биологичния процес на човешкото
тяло, то създаването се постулира като продуциране на
изкуствения свят на вещите.Между тях действието се
указва единствения активен момент на проявление във
в vita activa,развиващо се без посредничеството на материята, материалите и вещите”[9].
В процеса на по-задълбочен и системен анализ на
понятието „труд” се сблъскват няколко гледни точки.
Първата от тях е на изследователи, които разглеждат
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конструкта „труд”, като особено етимологично образование.
Според друга група изследователи „труд” е достатъчно активно лексикално построение, което в повечето от
езиците в света се отъждествява с думата „мъка”, свързана с изразходване на голяма физическа и психологическа енергия.
Хана Арент допълва тези констатации, като счита,
че това се дължи на факта, че трудът „причинява телесни усилия, по подобие на родовите мъки”.Факт, който
обвързва трудовата изява на човек единствено като личностен акт, реализиран далече от очите на обществото.
„Поради тази причина какъвто и да бъде социалния
статус на труда в исторически аспект то той би могъл да
възникне и се развие единствено като еманципация на
частното и приватизация на публичното пространство.
Всяка една произвеждаща от работната сила предметност като, че ли се явява страничен продукт на дейността. Изработването на предмети на изкуството според
застъпената то Х.Арент теза се отнася към сферата на
създаването(изготвянето). Художествените произведения според нея са по специфика най-устойчивите, и поради тази причина „…те най-категорично принадлежат
към света на вещите”.
„Сила, осъществяваща се от мисълта и създаваща
творение на ума, е дейността на майстора, който с помощта на примитивното оръдие, каквото се явява човешката ръка твори и изготвя вечните вещи на света”[10,
266].
Албер Камю вижда в този неотменим цикъл на труда
и живота момента на едно отчайваща машиналност и еднообразие, един основен източник на чувството за безсмислие. И наистина има нещо машинално и отчайващо
в цикъла, който Камю описва с мрачни образи – ставане,
трамвай, четири часа работа, обед, четири часа работа,
вечеря, сън, ставане, трамвай, четири часа работа и т.н.
до самата ни смърт” [3].
Не са ли прави античните философи да търсят целта
на човешкото съществуване извън труда, щом единствения му смисъл е оцеляването?
Да се използват неговите значителни като принос философски и литературни произведения за да се
обясни ролята на труда в процеса на социализация на
човека(застъпен от него в есето „Бунтуващият се човек)е
много трудна, почти не изпълнима цел, поради сложната
контексуалност в изказа му.
С успех обаче може да се потърси и намери отговор
на сакралния според него въпрос:”Струва ли си животът
с труд да бъде преживян?”в съчинението „Митът за
Сизиф.Есе за абсурда”.
Боговете решават да накажат Сизиф за неговото неподчинение, земни влечения и неподражаемо преклонение пред природата, като го наказват всеки ден да изкачва огромен камък до върха на планината, откъдето тя
отново се връщала неизменно обратно.
Те допускали, че няма по-голямо наказание на света
от „безнадеждната работа”.
Извън чисто философското третиране на понятието
труд следва да се отбележи неговият „развиващ и формиращ характер”.В потвърждение на това може да се използва мисълта на У.Шекспир :”Труд, който се харесва
,престава да бъде труд”[4].
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Анотация. В настоящия научен доклад са описани някои аспекти на звукообразуването при пеене в различни
стилове музика. Тоноизвличането при класическия, народно-песенния, джазовия, поп, соул, рок и R&B маниер
на пеене е различно. Поради тази причина се описват начини на звукоизвличане, прилагани в различни техники в
описаните певчески стилове. Разглеждат се процесът на образуване на звука, някои постановъчни особености на
певческата опора и дишането по време на звукообразуване, при отделните стилове музика. Музикалните стилове
при пеенето притежават теоретична, приложна и методическа значимост.В исторически план различните музикални стилове са се разглеждали и като музикални жанрове, което значително е променяло методическото им значение
по отношение присъствието им в образователната практика на съвременното училище. Многообразието от интерпретационни понятия и термини налага необходимостта да се търсят различни методики и стратегии за извеждане
на звукообразуващите принципи при пеенето в различни музикални стилове.
Ключови думи: звукообразуване, пеене, музикален, стил, звук, класическо, джаз, народно-песенно, поп, рок,
белканто, белтинг, дишане, опора.
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Abstract. In the present scientific report there have been considered some aspects of sound- forming in singing different
styles and genres. Sound extracting in the classic, folk, jazz, pop, soul, rock and R&B manner of singing is different. For that
reason, there have been described ways of sound extracting, applied in various techniques in the singing styles described.
The following have been examined: the process of sound-forming, certain training characteristics of the breath support
and breathing at the time of sound- forming in the individual music styles. The musical styles in singing have theoretical,
applied and methodological significance. Historically, different musical styles have also been considered as musical genres,
which has significantly changed their methodical significance as regards their presence in the educational practice of modern
school. The variety of interpretative concepts and terms implies the need to look for different methodologies and strategies
for deriving sound-forming principles in singing in different musical styles.
Keywords: sound formation, singing, music, style, sound, classic, folk, jazz, pop, rock, belcanto, belting, speech level
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Относно понятието „певчески звук“:
Под „звук“ в акустиката се разбира вълнообразното
движение в еластична среда с честота от 16 до 20 000
трептения в секунда. Като физическо явление, звукът
представлява трептящото движение на източника (струни, пластинки, напрегнатите устни при свирене на духов
инструмент и др.), създаващо периодични сгъстявания и
разреждания на въздуха. Тези вълни (трептенията с честота от 16 до 20 000 херца) пораждат в слуховия апарат
субективно усещане за звук. Звук с определена честота
и правилни, периодични трептения се нарича музикален
звук или тон. Броят на трептенията зависи от дължината
и дебелината на гласните връзки. В човешкия глас те са
по-къси и по-тънки при жените и децата, а при мъжете
по-дълги и по-дебели[6].
В зависимост от дължината и дебелината на гласните връзки се разграничават и различните видове гласове
– високи и ниски. Основният звуков източник на певческия глас са гласните връзки. Те се напрягат и сближават, после се отдалечават, след това отново се сближават
и т.н. Този процес се повтаря от 200 до 400 пъти в секунда. При всяко раздалечаване през тях преминава порция
въздух, подадена в белите дробове през трахеята. Така
се предизвиква периодично сгъстяване и разреждане
на въздуха. Силно натегнатите гласни връзки създават
по-висок тон, а по-леко нагънатите, по-нисък. Това е фонаторното им движение, за разлика от респираторното
(дихателно) движение при вдишване и издишване[5].
Тъй като по природа звуковите вълни се разпространяват кръгово, то само незначителна част от тях излизат от устата на пеещия. По-голяма част от звуковата
енергия се разпространява из вътрешните тъкани на организма, поглъща се от тях и се губи. От друга страна,
това разпространение на звука из вътрешните тъкани е
професионално полезно. То предизвиква познатите и
търсени от певците резонаторни усещания, чрез които
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те контролират звучността си. Поради поглъщането на
звука, коефициентът на певческото образуване е съвсем
малък. Целта на вокалната постановка е чрез минимум
мускулна енергия да се постигне максимален акустичен
ефект. Певческият звук започва в момента на атаката на
звука и до края на вокалната фраза, дишането се разходва по пътя на трансформирането му в звук, дооформен и
изведен в пространството от резонаторите и артикулационния апарат на певеца. Певецът трябва да има ясна
представа накъде да отправи и да насочи звуковата вълна.
Една от основните вокално-постановъчни задачи
е умението да се контролира дейността на ларинкса.
Трудността произтича от това: въз основа на безусловните гласови рефлекси, певецът да формира условни (вокално-певчески), които след това да превърне в навик. За
изпълнение на своите физиологически функции, ларинксът извършва вертикални движения. Привеждането на
ларинкса в положение на гласопроизвеждане и създаването на навик за това е една от началните задачи във
вокалното обучение. За целта е необходимо съчетаване
на дихателна и гласова позиция на ларинкса. Това се
постига лесно, така че с поемане на въздух през нос-уста, певецът разширява устоглътъчния канал, при което
ларинкса се разтяга. Заедно с него се разтягат глътката
и зева и се оформя т.н. „рупор“ необходим при пеене.
При това положение въздушната струя има най-добрата
възможност за максимален контакт с гласните връзки.
Звукообразуване при народното пеене:
В народно-песенния стил на пеене фонационният
процес се извършва на гърло, което ограничава неговите изпълнителски възможности. Преобладава гръден и
смесен механизъм на звукообразуване и гръдно и смесено коремно-ребрено дишане. Важно е не толкова количеството на въздух, което е поето, а способността да
бъде бавно разходвано. Използват се и трите вида атака
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на тона – твърда, мека и предихателна, според маниера
на пеене. В народното пеене липсват преходи (еднорегистров строеж на диапазона), резонанса и тембровата
окраска са свързани с теситурата на тона. Изравняването
на диапазона при народното пеене се реализира с преобладаване на гръден резонанс. Възпроизвеждането на
звука е специфично, директно, натурално, открито пеене. Необходимо е певецът да усвои единен механизъм на
гласообразуване по целия диапазон[3].
Характерни за такъв еднорегистров гласов диапазон са единната звучност по целия певчески амбитус,
специфично вибрато, твърда атака на звука, високо или
средно положение на ларинкса, пестеливо отваряне на
устата, гръден механизъм на звукообразуване, динамика
– форте, специфична орнаментика, гръдно-диафрагмено
певческо дишане при болшинството певци. Певческото
дишане е коремно-ребрено, каквото е и при класическата вокална методика. „Косто-абдоминалното дишане
(costa-ребро, abdomen-корем) дава възможност за спокойно и в достатъчно количество поемане на въздух,
както и за икономичното му изразходване. То дава здрава опора на гласовия инструмент и удобна позиция за
пеене.“[1]. Поради характерното еднорегистрово строене на гласовия диапазон, не се налагат методически
средства за преодоляване на преходни тонове и преминаване в различни регистри.
За разлика от класическия жанр, където въпросът за
положението на ларинкса по време на фонация е дискусионен при народното пеене не е нужно да се изисква
строго високо или ниско положение. Търси се неговата
освободеност от напрежение в естествено положение за
всеки певец. Най-малкото напрежение в ларинкса вреди
на звукообразуването. Неговото естествено положение
е необходимо за реализиране на сложна орнаментика и
вокално-технически похвати, характерни за различните
маниери на изпълнение. „…всеки певец трябва да познава устройството на гласовия си апарат и в процеса на
обучение да се приучи да го контролира по време на пеене. По добрата осведоменост ще му помогне да запази
гласа си свеж за дълго време[1].
Как се осъществява звукообразуването при класическото пеене?
Методът на съвременната класическа постановка изисква усвояване функцията на главовия резонатор, вдигане на мекото небце, поддържане на вътрешна ширина
(с цел изнасяне тона напред) която по време на пеене
остава непроменена. Тя се поддържа посредством правилно дишане. Прилагането на косто-абдоминалното дишане е база за свободно протичане въздушната
струя и равномерно трептене на гласните връзки. Това
осигурява лекота в звукопроизвеждането и правилна
координация в дейността на гласовия апарат. При класическия стил се установява еднорегистрово строене по
изкуствен път, с преобладаващо фалцетно звучене. Найразпространеното обяснение в педагогическата практика е състоянието „като при прозявка”. Позиция на „лека
прозявка” осигурява нужната основа за постигане на
вътрешната ширина.
Според тембровите си характеристики цялостният
обем на певческия диапазон се разделя на три регистъра,
означавани във вокалната педагогия като гръден, устен
и главов, съответно наричани нисък, среден и висок.
Тоновете, които определят границата между съответните регистри е прието да се наричат преходни или още
„преходи“ – съответно „нисък“ (още „долен“ преход –
от гръден към устен регистър) и „висок“ (още „горен
преход“ – от устен към главов регистър). Съвременната
педагогическа практика признава наличието им в съответните категории певчески гласове и търси най-целесъобразния начин за тяхното разрешаване и изработване
за постигане на изравненост на звука по целия гласов
диапазон. Стремежът за преминаване на горната граница, която всъщност е преходния тон към фалцетния
регистър означава прикриване на същия тон и ползване
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на смесено звукообразуване. Това е важно педагогическо средство за изравняване на гласовия диапазон при
оперния певчески стил. При класическия певчески стил
преобладава фалцетното звучене, на принципа на което
се установява еднорегистрово строене по изкуствен път.
На това прикриване на преходния тон се дължи и по-големия обем на гласовия диапазон, развит по изкуствен
начин[4].
Господстващият стил на соловото вокално изпълнение в операта е Bel canto (итал. – красиво пеене).
Белкантото се отличава с лекота на пеенето, постигнато
посредством нефорсирано, легато, гладко и изравнено
опряно пеене, красота на звука, напевност в изграждането на мелодията, изящество на орнаментиката и съвършенство на вокалната техника. Белкантото не е пеене на
гърло, а опряно куполно пеене. Много важно е ясната
дикция при произнасяне на текста, като не се нарушава съвършената певческа линия. Белкантото не може да
функционира, без наличие на певческа опора и певчески
глас събран във фокус. „Задачата на певческата опора
е здраво да държи вдишания от певците въздух ниско
долу в поясно-коремната област, не в гърдите, посредством автоматичното включване на коремно-поясните
мускули и същевременно с тях икономично да го изпуска, опирайки го в обратния му път. С така организираната произведената опряна издишвана въздушна струя певците пеят вокалите, плъзгайки ги посредством нея един
след друг и споявайки ги в същото време един в друг[1].
При белкантото е много важна мисълта за вокала
„У”, като събира и фиксира вокала и го предпазва от неговото ширене.
Звукообразуване при изпълнението на поп, соул,
R&B и рок музика:
Майя Бошева разглежда три начина на звукоизвличане - гръден (долен), среден (медиум) и главов (горен)
регистър. В поп музиката се използват и трите вида звукообразуване посредством гръден резонатор, смесен
гръдно-главов резонатор (белтинг) и главов резонатор
(фалцет). Гръдният регистър е с подчертано гръдно звучене и много обертонове. С преминаване към среден
регистър, звученето се променя и се наблюдава долен
преход, който е различен за различните видове гласове.
Качвайки се постепенно нагоре по диапазона, се достига предела на гръдния регистър и се достига до преход,
който води към главов регистър и миксова позиция на
гласовия апарат. Изработването на прехода трябва правилно да повежда към микс, т.е. използването на гръден
и главов резонатор с участие на ларинкс. Този начин на
звукообразуване при поп, соул, R&B и рок музиката се
нарича белтинг. Белтинг (belting) произлиза от английската дума belt, чието жанрово значение е „изговарям
енергично, силно”. В българския език няма превод на
този термин. Белтингът е въведен и популяризиран от
Етел Мърман – американска певица от средата на миналия век. Белтинг техниката се използва предимно
от жени, сред които са Арета Франклин, Селин Дион,
Уитни Хюстън, Лайза Минели, Марая Кери, Кристина
Агилера, Шаная Туейн и други, като те възприемат
този стил на пеене и го използват в своите изпълнения.
Звукообразуването при белтинга се постига посредством едновременното използване на гръдния и главовия резонатор, в регистъра над прехода от гръден към
главов регистър. Пее се с опора. Динамиката е медзо
форте – форте. В резултат на това в по-силна динамика
се получава миксово ларинксово-фалцетно звукообразуване. Всъщност белтингът е изпяване на даден тон или
музикална фраза с гръден глас при положение, че е над
обхвата на гръдния регистър. При белтинг пеенето физическото натоварване е много по-видно и гласните връзки
са подложени на по-голямо напрежение. Този вид звукообразуване има особено по-светло и метално звучене
от белкантото. Има сходство при оформянето на звука
при белтинг пеене и това при белканто. И в двата случая е необходим въздух, който да бъде добре настанен
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в коремно-поясната област и да се използва подходящо,
така че да стигне за съответната фраза и освободено от
напрежение гърло. При високи тонове звукът трябва да
бъде изнесен в главата, за да не се пее на гърло. Това би
навредило сериозно на гласните връзки, а в някои случаи и непоправимо.
„… Белтингът, преподаван и развиван по подходящ
начин, може да се изпълнява без опасност за гласовия
апарат и по-ефективно и да бъде изучаван със същото
внимание, както понастоящем се преподава белкантото”[1].
Миксовото звучене все още не е фалцетът, при който
се използва главно главов резонатор. При преминаване
към по-високи тонове се наблюдава още един - горен
преход към главовия регистър, към така наречения „фалцет”. Това звучене се отличава с изчистен темброво тон
и леко, ефирно звучене. Наблюдава се свиване на глътката, покачване на ларинкса и намаляване трептящата
маса на гласните струни. Насочването на тона е само в
главов резонатор, тонът е изчистен от обертонове, светъл, изнесен напред с висока позиция на гласовия апарат. При фалцета също е важно да се поддържа вътрешната ширина, за да не се ощети характерното звучене
на тона и да се запази индивидуалността му, дори при
много високи тонове. Звукообразуването при фалцета се
осъществява чрез пренасочване на тона нагоре в главов
резонатор, концентриран в носната кухина, с повдигнат
ларинкс и глътъчна ширина. Техниката на прехвърляне
на тона в главов резонатор се опира главно на дишането,
което трябва да е стабилно, разпределено и постоянно.
Звукообразуване при изпълнението на джаз музика:
Звукообразуването при изпълнението на джаз музика
се осъществява, както при говорене (Speech level singing). Процесът на пеене се извършва със същата лекота
както при говорене. Това дава възможност на изпълнителите да развият забележителен здрав глас, който е
свързан в целия си обхват, позволяващ на певеца да преодолява преходните зони на гласа и да миксира във високите регистри с лекота и без мускулно напрежение[6].
Много често в джазовото пеене се използват така наречените външни мускули с цел, постигане на по-големи
височини в гласа, както при по-силно и по-емоционално
изпълнение. Това не винаги е правилно, защото гласните
връзки не могат да вибрират свободно поради факта, че
се използват неподходящи мускули в опита да се усили звука. В процеса на звукоизвличане, ларинкса остава спокоен, нисък и стабилен. Гласните връзки остават
правилно слепени или затворени през целият регистър,
така че не се усещат преходните зони по време на пеене. Преминаването през регистрите се осъществява без
прекъсване и без никаква промяна в звукоизвличането.
В резултат, дикцията става изчистена и ясна, а звукът
естествен[2].
Понякога вокалните педагози надценяват техниката
на дишане и дават упражнения, които предполагат прекалено голямо въздушно налягане, особено при достигане на високи тонове. Това не е най-важният въпрос във
вокалното развитие въпреки, че на дишането е необходимо да се обърне особено внимание като на част от процеса на пеене. Прекаленото използване на въздух може
да причини стягане на гласните връзки. На практика,
високите тонове изискват по-малко въздух. При изкачване към високия регистър въздушният отвор се свива и
гласните връзки постепенно намаляват вибриращата си
маса. При такова звукоизвличане много важен е баланса
между съпротивителната способност на гласните връзки
и въздуха. Когато има добър баланс се получава свободно и здравословно звукообразуване. Фактори за това са
също функционирането на гласните връзки и способността на изпълнителя да смесва плавно регистрите.
Това трябва да става без напрежение, чрез правилно обслужване на преходните зони на гласа, докато се поддържа нисък, стабилен ларинкс, слепени гласни връзки
и единна връзка между регистрите. Певците трябва да
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се учат да миксират. Когато микса се използва правилно, връзката между регистрите запазва еднородността си
при достигане на по-високите тонове и обратно. Звукът е
равен, естествен и силен, когато пожелае изпълнителят,
в целия диапазон[7].
Заключение
В настоящият научен доклад бяха разгледани звукообразуването като процес, някои особености на тонообразуване при пеене, характерни при различни стилове
музика. Решаването на проблемите при усвояване на вокални умения е процес, обхващащ дълъг период в развитието на отделните музикални стилове. Информацията
представена тук няма претенцията да бъде пълна и всеобхватна. Тя би могла да послужи на педагози и вокални
изпълнители, като ориентир за посоката в която трябва да работят, осигурявайки правилното и пълноценно
професионално певческо развитие. Вокалният педагог
и певецът трябва да бъдат наясно какъв стил музика
ще изучават и какви задачи стоят пред тях. По този начин те биха могли адекватно да приложат и използват
съответните начини на звукообразуване при пеене в понататъшната си работа.
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Анотація. У статті узагальнено теоретичні ідеї та практичні здобутки щодо управління початковими школами
М. Пирогова. Уточнено, що відомий учений, теоретик і практик, організатор народної освіти М. Пирогов працював
на посаді попечителя Одеського та Київського навчальних округів, у низці своїх праць виступав за демократизацію
управління школою і шкільною системою в цілому, відстоював ідею всенародної загальної позастанової освіти.
Значним його внеском у розвиток теорії і практики управління початковою школою є упровадження принципів
гласності й демократичності у діяльність рад повітових училищ; підвищення професійної компетентності вчителів
початкових шкіл та проведення конкурсів на заміщення вчительських посад; започаткування публікації циркуляру
з управління Київським навчальним округом завдяки якому здійснювався обмін думками, запозичення досвіду роботи, використання найефективніших ідей у роботі інших навчальних округів; обґрунтування організаційних засад
діяльності недільних шкіл і сприяння їх відкриттю та ін. Результати дослідження стверджують, що вчений-реформатор втілював у життя новаторські ідеї організації початкової освіти та управління нею, які відповідали тогочасним потребам, концептуально залишаючись актуальними й сьогодні.
Ключові слова: М. Пирогов, адміністративно-управлінська діяльність, педагогічна діяльність, початкова школа, недільні школи, професійна підготовка вчителя, попечитель, навчальний округ.

© 2018

ADMINISTRATIVE AND MANAGERIAL ACTIVITY OF MYKOLA PIROGOV
AND HIS INCOME IN THE DEVELOPMENT OF PRIMARY EDUCATION
IN UKRAINE IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY

Kudla Maria Valeriivna, Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer
of Pedagogy and Educational Management Department
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
(28, Sadova street, Uman, 20301, Ukraine, e-mail: masha-kudla@rambler.ru)
Abstract. The article summarizes theoretical ideas and practical achievements in the management of M. Pirogov primary
schools. It is clarified that the well-known scientist, theorist and practitioner, the organizer of public education M. Pirogov
worked as a trustee of Odessa and Kyiv educational districts, supported the democratization of school management and the
school system as a whole, supported the idea of nationwide general out-of-school education in a number of his works. His
significant contribution to the development of the theory and practice of primary school management is the introduction
of principles of transparency and democracy in the activities of the councils of district schools; raising the professional
competence of primary school teachers and conducting contests for the replacement of teaching positions; the launch of the
publication of a circular on the management of Kyiv educational district in exchanging ideas, borrowing experience, the use
of the most effective ideas in the work of other educational districts; substantiation of organizational principles of Sunday
schools activity and promotion of their opening, etc. The results of the study state that the scientist-reformer implemented
the innovative ideas of organizing and managing primary education, which corresponded to the needs of the time, remaining
conceptually relevant today.
Keywords: M. Pirogov, administrative and managerial activity, pedagogical activity, primary school, Sunday schools,
teacher training, trustee, educational district.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Друга половина ХІХ ст. ознаменувалася
бурхливим розвитком народної початкової школи як
основного центру, до якого сходилися різноманітні
педагогічні течії означеного періоду. Педагогічна
та адміністративно-управлінська діяльність на цій
ниві видатних корифеїв педагогічної науки, зокрема
М. Пирогова, який зробив суттєвий внесок у розвиток
теорії та практики управління початковими школами
України. Основними його вимогами були: розвиток
народної освіти, демократизація керівництва школою,
введення загального обов’язкового навчання, створення шкіл нового типу з урахуванням культури, релігійної
обрядовості місцевості, покращення становища учителів
тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується
автор; виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми.
Педагогічні погляди М. Пирогова стали предметом
зацікавлень сучасних науковців на початку ХХ століття
у зв’язку з відзначенням 100-річчя від дня його народження (1910). У той час вийшли друком ґрунтовні праці,
присвячені життю і діяльності М. Пирогова, зокрема
В. Волкович [1], О. Лєбєдєва [2], І. Румянцева [3]. За радянських часів вивченню спадщини вченого присвячено
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праці В. Дем’яненка [4], О. Кравченко [5], С. Сірополка
[6]. Окремі питання педагогічної діяльності М. Пирогова
стали предметом дослідження сучасних науковців, а
саме: Л. Бондар [7], В. Голобородько [8], О. Кірдан [9],
О. Міхно [10] та ін. Проте адміністративно-управлінська
діяльність великого вченого та його погляди на розвиток
початкової освіти й управління нею у досліджуваний
період вивчена недостатньо.
Формування цілей статті (постановка завдання).
У статті ставиться завдання систематизувати адміністративно-управлінську діяльність М. Пирогова на
посаді попечителя Київського навчального округу та
висвітлити її вплив на розвиток початкової освіти та
управління нею в Україні у другій половині XIX століття.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Нeвід’ємним склaдникoм у структурі управління
початковими школами другoї пoлoвини XIX – почaтку
XX ст. був ієрархічний рівень навчального округу.
Одним із найяскравіших представників попечителів навчальних округів став знаменитий вітчизняний учений
М. Пирогов, який увійшов в історію як неперевершений
управлінець, теоретик і практик, організатор народної
освіти. Він віддавав перевагу гуманістичному напряму
в освіті й виступaв зa зaгaльнoдoступну шкoлу для всiх
громадян, незалежно від їхнього стану та національності,
тому відстоював ідею всенародної освіти.
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Із 1856 р. М. Пирогов працював на посаді попечителя Одеського навчального округу. У своїй науковопедагогічній діяльності обґрунтовував ідеї щодо реформи освіти та наголошував на обов’язковості оновлення
навчальних програм і навчальних підручників. Уряд
створював початкові школи тільки в державних (казенних) селах. Там, де населення так званого «панського» походження було більше, ніж казенних, школи
відкривали безпосередньо пани-поміщики, проте досить
неохоче. Так, наприклад, станом 1860 р. із-поміж 70
шкіл Чернігівської губернії на панські села припадало
лише 6 шкіл, а в Катеринославській губернії 1837 р. було
лише 2 такі школи [8, с. 28]. Таким чином, небажання
уряду відкривати нові школи, яких на той час і так було
дуже мало, призвело до великої кількості неграмотного
населення.
В офіційних документах та статтях цього періоду
(«Про хід освіти в Новоросійському краї і про кричущу необхідність перетворення навчальних закладів»
(1856 р.), «Прo публiчнi лекцiї з пeдагoгіки» (1857 р.),
«Циркулярна пропозиція директорам училищ Одеського
навчального округу» (1857 р.), «Про методи викладання» (1858 р.) [11] та ін.) він виступає зa дeмoкрaтизацію
кeрівництвa шкoлoю i шкiльнoю систeмoю в цiлoму.
М. Пирогов надавав великого значення в навчанні та
вихованні педагогічним методам і принципам, особливо
наочному методу. Водночас, педагог зауважував, що «в
Одеських навчальних закладах учителі, керуючись установленим правилом, турбуються не про всебічний розвиток і самостійну розумову роботу учнів, а про суворе
дотримання програм і розпоряджень» [12, с. 57]. Такий
стан справ стосувався не лише навчальних закладів
Одеського округу, а й інших навчальних закладів країни.
Будучи попечителем Одеського навчального округу,
М. Пирогов намагався змінити напрям попечительської
діяльності «від поліційного наглядання і контролю за
політичною діяльністю викладачів і вчителів до діяльної
участі в реформуванні освіти» [8, с. 59]. Він сам глибоко вникав в освітянські справи свого округу й добре
розумів, що для однієї людини виконувати обов’язки
керівника навчальним округом дуже важко, оскільки
під керівництвом попечителя у той час перебували всі
навчальні заклади (хоч і не чисельні), розкидані по
величезній території округу. Виконуючи інспекторські
поїздки, які займали чимало часу (навіть до місяця),
М. Пирогов мав достатньо уявлень про стан справ навчальних закладів та про потреби населення в освіті, і всі
свої думки він публікував у «Циркулярах». Аби глибше
зрозуміти суть освітянських проблем, М. Пирогов брав
участь у роботі педагогічних рад навчальних закладів.
Отже, відповідальне ставлення до своїх адміністративноуправлінських обов’язків на посаді попечителя навчального округу дозволили педагогу виявити проблемні
аспекти в організації управлінської діяльності на
регіональному рівні та розробити дієві заходи щодо її
покращення.
Будучи прихильником загальної освіти, М. Пирогов
підняв питання про розширення прийому в привілейовані
навчальні заклади округу, що сприяло руйнуванню
станових меж шкільної системи освіти. Він наполягав
на тому, щоб педагогічні ради збиралися, принаймні,
один раз на місяць для обговорення і перевірки різних
педагогічних методів і прийомів освіти, яких повинні
дотримуватися вчителі. М. Пирогов опублікував витяги з протоколів цих засідань у газеті «Одеський вісник»
[13, с. 87].
Смілива новаторська діяльність М. Пирогова, демократизм поглядів призвели до загострення його
відносин із місцевою владою. Його було звинувачено у вільнодумстві, підриві авторитету місцевої влади
і 1858 р. переведено на посаду пoпeчителя Київськoгo
нaвчaльнoгo oкругу.
Стан початкової освiти в Київськoму нaвчaльнoму
oкрузi був маловтішними. У звіті пoпечитeля Київськoгo
54

pedagogical
sciences

нaвчaльногo oкругу за 1859 р. зазначалося, що в цілому
по округу в навчальних закладах усіх відомств із 8175684
чоловік населення навчалося лише 39066 осіб, або в середньому 1 особа на 209 чоловік населення [14, арк. 816].
У звіті попечителя за 1860 р. у навчальному окрузі діяли
32 повітові училища і 102 приходські [15, арк. 402–404,
407–413]. Матеріальне забезпечення цих шкіл покладалося в основному на громадськість, уряд практично відмовився від їхнього фінансування та утримання.
Так, із 102 приходських училищ 47 утримувалися приватними особами, 42 – на кошти міських товариств,
лише 13 – за рахунок держави. Щодо такої складної
ситуації приходських училищ попечитель М. Пирогов у
своєму звіті писав, «що вони страждають недугою абсолютно паралізуючою, їхнє існування – це убогість, і
духовна, і матеріальна» [15, арк. 781]. Такий спадок отримав М. Пирогов від своїх попередників-військових
генералів (С. Давидова, О. Траскіна, Д. Бібікова,
В. Васильчикова), які обіймали посаду попечителя округу протягом 1838–1858 рр. та, зрозуміло, стежили лише
за дотриманням належного адміністративного порядку
в навчальних закладах та політичною благонадійністю
учителів і учнів. Таким чином, враховуючи ситуацію,
учений зобов’язаний був приймати відповідні рішення
щодо проведення педагогічної реформи.
Втілюючи в практику свої педагогічні погляди,
М. Пирогов сприяв перетворенню діяльності педагогічних рад повітових училищ, увівши принципи
гласності та демократичності управління. Так, протоколи засідань педагогічних рад і окремі думки
вчителів відсилалися безпосередньо попечителю для
аналізу. Ті, які були найбільш цікавими та корисними,
він публікував у «Циркулярах з упрaвлiння Київським
нaвчaльним oкругoм». Педагогічно цінним, на наше
переконання, є те, що за ініціативою М. Пирогова такі
«Циркуляри» вперше стали виходити саме в Київському
навчальному окрузі з 1858 р. і згодом привернули увагу
всієї педагогічної спільноти Російської імперії. Навіть
тогочасний міністр Є. Ковалевський висловив бажання, щоб «Циркуляри…» надсилалися й у Міністерство
народної освіти.
У «Циркулярі…» розміщувалися розпорядження,
повідомлення для Київського навчального округу, друкувалися деякі документи Міністерства народної освіти
щодо організації народної освіти в округах, статті,
оголошення та інші матеріали, що стосувалися питань
управління освітою, навчання та виховання. Та головним було те, що завдяки цьому часопису здійснювався
обмін думками, запозичення досвіду роботи, використання найефективніших ідей у роботі інших навчальних округів. Такі «Циркуляри» стали популярними
педагогічними виданнями, які набули поширення за
межами округу й стали видаватися у Харківському
навчальному окрузі (1861 р.), Одеському (1864 р.)
та ін. З приводу цього вчитель Чернігівської гімназії
М. Тутолмін писав: «М. Пирогов викликав в окрузі небувалу до того часу розмову і педагогічну діяльність.
Викладання було покращено, значення педагогічних рад
було піднято» [16, с. 220]. На сторінках цього відомого
часопису М. Пирогов піднімає питання про поліпшення
навчального процесу в початкових школах, контроль за
їхньою діяльністю, про підготовку вчителів, використання творчих сил вчителів для складання ними навчальних
посібників та підручників [17, арк. 1], про скорочення
пeрeвiдних тa випускних iспитiв [18, арк. 35].
Будучи попечителем Київськoгo нaвчaльнoгo
oкругу, M. Пирогов реорганізував діяльність навчальних закладів, педагогічних рад гімназій та повітових
училищ. Відомчий документ попечителя «Циркуляр з
управління Київським навчальним округом» він перетворив у щомісячне періодичне видання, у якому вміщував
не лише офіційні документи, а й статті вчителів для
обміну досвідом, вважаючи фахову підготовку вчителів
надзвичайної важливою справою. Отже, слід наголоHumanitarian Balkan Research. 2018. № 1
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сити на реалізації принципів демократизму, гласності,
підвищення професійної компетентності у практиці
адміністративно-управлінської діяльності М. Пирогова.
Найголовнішим, на наш погляд, здобутком «Циркуляру…» було і те, що він сприяв розвитку системи
управління початковою школою. Так, наприклад, у
Циркулярі по Київському навчальному округу «Про
педагогічні ради» сказано: «Навчально-педагогічне
управління навчальними закладами має характер
колегіальності. Це не повинні випускати з поля зору
ні директори, ні інспектори, ні вчителі. Педагогічні
ради, як заклади гуманні й прогресивні, є безперечно найбільш надійним засобом щодо покращення побуту навчальних закладів у науковому, моральному
та адміністративному відношенні» [11, с. 636]. У Циркулярі «Взаємовідношення учителів» йдeться прo тe,
щo «будь-який контролер навчальної діяльності повинен мати для контролюючого певний авторитет, звичайно, не лише офіційний. Само собою зрозуміло, що
директор та інспектор училища обираються з осіб, які
відрізняються досвідом і педагогічною діяльністю; на
них лежить відповідальність за навчальну частину училищ, а тому зауваження директора й інспектора щодо
викладання мають особливе значення для учителів і
для самого викладання» [11, с. 642]. Отже, педагогічно
цінними та конструктивними вважаємо ідеї М. Пирогова
щодо колегіальних засад в управлінні початковими школами та діяльності педагогічних рад повітових училищ,
авторитету директорів початкових шкіл та інспекторів
училищ.
Для підвищення рівня викладання матеріалу в школах, гімназіях та університетах М. Пирогов увів конкурси прийому викладачів на роботу, так як основну роль
у здійсненні навчально-виховного процесу відводив
саме вчителеві. Він вважав, що педагог повинен мати
належну професійну підготовку, добре орієнтуватися
в предметі, який викладає, знати методику його викладання, а основне – любити дітей, бути для них прикладом. Його стосунки з учнями повинні будуватися на
довірі, взаєморозумінні та взаємоповазі. З одного боку,
вчений висував високі вимоги до вчителів, а з іншого,
– робив багато для того, щоб підняти авторитет педагога, покращити його матеріальне становище. Усі ці ідеї,
окрім «Циркулярів», знaйшли свoє вiдoбраження в таких його працях: «Школа і життя» (1860 р.), «Думки і
зауваження щодо проекту статуту училищ, які перебували у відомстві Міністерства народної освіти» (1860 р.),
«Про предмети суджень і дебатів педагогічних рад гімназій» (1859 р.), «Зауваження до звітів морських навчальних закладів за 1859 рік» (1860 р.) [7, с. 59]. Отже,
новою в адміністративно-управлінській діяльності на
рівні попечителя навчального округу була ініційована
М. Пироговим ідея щодо проведення конкурсу на
заміщення вчительських посад.
Працюючи у Київськoму нaвчaльнoму oкрузі,
М. Пирогов зіткнувся з низьким рівнем навчання в школах, свавіллям адміністрації, слабкою професійною
підготовкою вчителів. У статті «Школа і життя» (1860 р.)
він писав про необхідність ліквідації розриву між школою та життям, порушив питання покращення навчання
в почaткoвих шкoлaх, а також професійної підготовки
вчителів, висував вимогу єдиної, загальнодоступної
школи, виступав за забезпечення наступності освіти і
шкiл рiзних типiв, пoчинaючи з eлeментарної i дo вищoї,
пропагував принцип колегіальності в управлінні навчальними закладами.
У статті «Думки і зауваження щодо проекту статуту училищ, які перебували у відомстві Міністерства народної освіти» (1860 р.) педагог запропонував усунути
різнобій у типах шкіл і створити систему єдиної школи,
яка б складалася з декількох ступенів, нерозривно між
собою пов’язаних. Відповідно до такої системи, педагог
зазначає, що навчальний плaн елeмeнтaрної (пoчaткової)
шкoли пeрeдбачав тaкi прeдмeти: Зaкон Бoжий
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(мoлитви, oсновні прaвила вiри, стислa священнa iсторія
в опoвіданнях), грaмота, письмo, рaхунок (4 прaвила
aрифметики), нaочне нaвчання – пoчинаючи з грaмоти,
Зaкoну Бoжогo тa aрифмeтики, якe мoже бути зaмiнене
читaнням дитячих i пoпулярних книжoк iз пoясненням зa
мaлюнками й мoделями. Кiлькiсть урoкiв у цих шкoлaх
нe пoвиннa булa пeрeвищувати 20 нa тиждeнь [11, с. 29;
19, с. 312]. Він був переконаний, що основою шкільної
системи має бути дворічна школа, яка всім відкриє доступ до середньої школи. Свою шкільну систему він будував за принципом єдиної школи.
Відстоюючи ідею загальної позастанової освіти,
М. Пирогов запропонував проект єдиної шкільної системи, принцип якої полягав у переході з одного рівня до
наступного, вищого, і водночас у закінченості освіти на
кожному рівні: пoчaткoвa двoрічна шкoла, прoгімназія
(непoвна сeредня шкoлa) двoх типiв (клaсична,
рeaльна) з чoтирирiчним курсoм, гiмназія тeж двoх
типiв (клaсична, рeальна) з 3–5-річною тривaлiстю
нaвчaння, вищa школa (унiверситeти, вищi спецiaльні
нaвчaльні зaклaди) [20, с. 8; 19, с. 312]. Отже, сучасна
концепція «Нова українська школа» в багатьох аспектах перегукується із проектом єдиної шкільної системи, запропонованої М. Пироговим, що свідчить про
актуальність та затребуваність його ідей.
Як вказував про нього О. Мусін-Пушкін: «Це був
рідкісний попечитель – вдумливий філософ, який завжди проводив серйозну педагогічну реформу, зарання
всебічно продуману, яка була результатом не випадкової
думки, а цілою педагогічною системою, неухильно ним
проведеною» [21, с. 27].
Однак саме як адміністратор М. Пирoгoв вeлику
увaгу придiляв підготовці педагогічних кадрів. Із часів
попечителя Одеського навчального округу М. Пирогов
31 грудня 1857 р. представив Міністру народної освіти
проект «Про утворення педагогічної семінарії при
Рішельєвському ліцеї в Одесі», копія якого зберiгaється
у фoндaх Цeнтрaльнoгo дeржaвнoгo iстoричнoгo aрхiву
Укрaїни [22, арк. 13–22]. Згідно з проектом Одеська учительська семінарія при Рішельєвському ліцеї мала на меті
готувати вчителів для приходських і повітових училищ,
покращувати їхнє матеріальне становище, створювати
постійні центри підготовки учительських кадрів і в інших
навчальних округах для всіх ступенів загальноосвітньої
школи, приймати до семінарії усіх, хто виявив бажання присвятити себе педагогічній роботі. Але проекту не
судилося реалізуватися, бо Головне правління училищ
погодилося на створення педагогічних семінарій лише
для гімназій, а щодо питання про підготовку вчителів
для повітових і приходських училищ, то було вирішено
вивчити думки попечителів інших навчальних округів
і подати пропозиції «про способи підготовки вчителів
для повітових і приходських училищ» [23, арк. 1]. Все
це означало відкладення справи на тривалий невизначений час, а тому М. Пирогов цей проект взяв за основу
для розробки нового проекту вчительської семінарії при
Київському університеті, а також частково використовував у роботі над проектом педагогічних курсів для
учителів повітових і приходських училищ [24, с. 23].
М. Пирогов був переконаний у тому, що організація
педагогічної семінарії дасть учителям можливість набути необхідних знань і вмінь щодо одержання теоретичної
та практичної підготовки, що в свою чергу підвищить
якість освіти. І вже 4 листопада 1858 р. він надіслав
Міністру народної освіти новий проект педагогічної
семінарії «Про утворення педагогічної семінарії при
університеті св. Володимира у Києві» [22, арк. 1–83],
але цей проект стосувався лише підготовки вчителів для
гімназій і частково для дворянських училищ, а питання
про організацію учительських семінарів для повітових
і приходських училищ залишалося невирішеним, так
як фінансове забезпечення міністерством передбачалося тільки для підготовки вчителів для гімназій.
Лише проектом від 14 вересня 1859 р., підготовленим
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М. Пироговим, було передбачено підготовку вчителів
для повітових і приходських училищ [23, арк. 72–80],
але принциповим у ньому було обмеження фінансових
витрат на їхнє відкриття та утримання міністерством.
Тому бажання М. Пирогова здійснити низку заходів
щодо підготовки учителів для початкової школи з теоретичним і практичним курсом так і не були реалізовані.
Відстоюючи ідею права на навчання для всіх
суспільних прошарків, М. Пирогов сприяє відкриттю
перших недільних шкіл. Скориставшись правом попечителя й не запитуючи дозволу вищої інстанції,
він дав дозвіл на відкриття першої недільної школи
[25, арк. 1] в Києвi 1859 р. За короткий період діяльності
недільні школи набули популярності серед населення. Велика кількість бажаючих навчатися в таких школах змусила їх засновників відкривати нові. При наполегливому сприянні М. Пирогова й на прохання
студентів університету 25 жовтня 1859 р. [25, арк. 36]
в Києві було відкрито другу недільну школу в будинку
Київського повітового училища. Всього було створено 111 недільних шкіл, у яких, за офіційними даними
Міністерства внутрішніх справ, працювало 635 учителів
[14; 26].
Педагогічно цінним вважаємо й обґрунтування
організаційних засад діяльності недільних шкіл: для
упрaвлiння внутрiшнiм життям нeдiльнoї шкoли ствoрювaлася рaдa (зaгaльні збoри), дo склaду якoї вхoдили
зaснoвники, a тaкoж попечителi й розпорядники, що
обирaлися зaснoвникaми тa зaтверджувaлися повiтовою
i губeрнськoю училищними рaдaми [27].
Діяльність недільних шкіл підтримували українські
педагоги, зокрема К. Ушинський, проте швидкий розвиток недільних шкіл та їхнє поширення серед народних
мас викликали обурення і занепокоєння тогочасної влади, внаслідок чого 1862 р. всі недільні школи були тимчасово закриті та заборонені.
Таким чином, М. Пирогов, будучи гуманістом,
просвітителем, досвідченим управлінцем, прихильником демократизації освіти, зробив багато нововведень в
управлінні освітньої галузі, зокрема й у початковій, хоча
багато реформ залишилися нереалізованими. Своєю
плідною адміністративно-педагогічною та науковолітературною діяльністю М. Пирогов привернув увагу
всіх передових, прогресивних сил нашої країни і підняв
педагогічні проблеми на рівень найважливіших питань
нашого культурного життя.
Висновки дослідження і перспективи подальших
розвідок цього напряму. Отже, нами схарактеризовано та узагальнено погляди М. Пирогова, як відомого
педагога, управлінця, грoмaдського дiяча на проблему
управління початковими школами в Україні в другій
половині XIX. В історії вітчизняної освіти значення
його адміністративно-управлінської діяльності полягає
у тому, що він показав недоліки, однобічність освіти у
досліджуваний період і водночас вказав на можливості
використання його ідей та практичних здобутків як
надійного підґрунтя в розвитку сучасної теорії та практики управління початковою школою.
Перспективи подальших розвідок полягають у
персоналізації внеску М. Пирогова у розвиток закладів
освіти України, проведення компаративних досліджень.
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Анотація. У статті з’ясовано, що багато країн світу на урядовому рівні проводять державну політику у справі
розвитку освіти дорослих у різний спосіб. ЮНЕСКО постійно актуалізує розвиток міжнародного руху у сфері
освіти дорослих: організовує міжнародні конференції, симпозіуми з питань освіти дорослих з участю недержавних
організацій, установ системи ООН тощо. Всесвітня Генеральна Асамблея з проблем старіння прийняла «Принципи
ООН стосовно людей похилого віку», на реалізацію яких спрямована соціальна робота з даною категорією населення: незалежність; участь (активна участь у житті суспільства, ділитися знаннями і досвідом з молодим поколінням);
догляд; реалізація свого потенціалу; гідність, які лежать в основі технологій, форм роботи з людьми похилого віку.
Визначено такі основні форми роботи: матеріальна допомога; підтримка у вигляді продуктів харчування, палива,
медикаментів тощо; соціальне обслуговування вдома та в стаціонарних установах; психолого-соціальна підтримка;
залучення людей похилого віку до освітніх форм діяльності (саморозвиток); організація культурного дозвілля.
Ключові слова: міжнародні зв’язки, розвиток системи освіти дорослих, міжнародний рух, форми роботи з
людьми похилого віку, принципи ООН стосовно людей похилого віку.
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Abstract. The article clarifies that many countries of the world on a governmental level conduct state policy in the
development of adult education in different ways. UNESCO is constantly updating the development of the international
movement in the field of adult education: organizes international conferences, symposia on adult education with the
participation of non-governmental organizations, institutions of the UN system, etc. The World Assembly General on Aging
adopted the «United Nations Principles for Older Persons», the implementation of which is aimed at social work with a
Danor population category: independence; participation (active participation in society, share knowledge and experience
with younger generations); care; realization of its potential; the dignity that underlies technology, forms of work with older
people. The following basic forms of work are defined: material assistance; support in the form of food, fuel, medicine,
etc.; social care at home and in residential institutions; psychological and social support; involvement of elderly people in
educational activities (self-development); organization of cultural leisure.
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. У сучасному суспільстві освіта дорослих набула великого значення і приваблює все більше уваги. За
змінами щодо вдосконалення освіти дорослих стоять дві
тенденції у громадському житті:
– технологічні зміни, пов’язані з глобалізацією. Щоб
задовольнити вимоги економіки, в якій все частіше застосовуються цифрові та інші нові технології, та глобального ринку праці з його жорсткою конкуренцією,
робітники вимушені адаптуватися до технологічних
змін упродовж трудової діяльності;
– демографічні зміни – старіння населення, у зв’язку
з чим зростає доля людей похилого віку і необхідність
включення в трудові відносини як можна більшої частини населення, що знаходиться у працездатному віці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Цьому питанню приділяли увагу вчені В. Андрущенко [1], А. Гончарук [2],
О. Кашуба [3], О. Сергеєва [4], Л. Сігаєва [5], І. Фельцан
[6], І. Фольварочний [7] та ін. [8-14].
Формування цілей статті (постановка завдання).
З’ясувати роль міжнародних зв’язків у розвитку системи освіти дорослих.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У
кінці XX – на початку XXI століття відбувається збільшення дорослих у кількісному еквіваленті. Дана категорія людей потребує отримання освіти для удосконалення соціального статусу. Тому постає необхідність здійснити дослідження розвитку та проблем, які постають у
сьогоденні в ракурсі освіти дорослих у Європейському
Союзі та проаналізувати пріоритетні тенденцій розвитку
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освіти дорослого населення.
Вважаємо за нагальне враховувати розробленість порівняльних досліджень, зокрема їх теоретико-методологічні основи у сфері освіти дорослих, а також за необхідне узагальнення їх теоретичних засад [4, c. 179].
Безперервна освіта виходить на перші позиції в освіті
бо є обов’язковою у розвитку людини та країни через
її здатність формувати інтелектуальну якість в економіці знань, піднімати матеріальний рівень життя людей, засобом впровадження в життя отриманих знань.
Відбувається активний процес інтеграції вітчизняних
закладів освіти у європейський освітній простір, після
підписання Україною (2005 рік) Болонської декларації.
Це пов’язано із діяльністю міжнародних організацій,
перспективами яких є надати можливість працевлаштування випускників в умовах відкритого ринку [3, c. 43].
Як зазначає І. Фельцман, «… багато хто стверджує,
що освіта дорослих зародилася в Європі» [6, c. 299].
Розкриємо історичні засади освіти дорослих. Першими
їхніми інституціями були дистанційні школи, які у
19 ст. були найбільше затребувані у Європі (Німеччина,
Франція, Великобританія). Можна зупинитися на прикладі (1840 р.) коли англійський педагог І. Пітман навчав стенографії через листування. Пізніше, учні ліцеїв
постійно проводили дискусії, були активними членами
лекцій і семінарів. Цікавим є той факт, що створювалися
подорожуючі групи, мета яких була – виступати з лекціями у різних європейських містах.
У кінці Другої світової війни, європейські країни
започатковували програми для солдатів звільнених у
запас, що бажали отримати нові професійні знання. Це
відбувалось на урядовому рівні. В цей час з’являються:
1) місцеві коледжі, 2) літні табори, 3) освітні програми
орієнтовані на дорослих. Це означає те, що європейські
країни на урядовому рівні признавали важливість освіти
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дорослого населення та фінансували програми стажування та перекваліфікації.
Під час індустріальної революції у Європі виникли
групи, які відповідали за якість освіти дорослих. На початку ХХ ст. стали дуже популярними просвітницькі
організації, зокрема їх лекції, що спряли формуванню
соціального руху, який визнавав ідеї важливості освіти.
Вбачаємо в цьому переваги для населення [15].
Одним із головних завдань у розвитку освіти дорослих у Європейських країнах є створення і впровадження
довготривалої програми міжнародного співробітництва
у цій галузі; вироблення ефективних механізмів входження до освітніх і наукових програм міжнародних
організацій, фондів та ін., упровадження системи інформаційного забезпечення міжнародного співробітництва
[1, c. 12].
У сфері вищої освіти спостерігаємо міжнародну
співпрацю починаючи з 1980-х років. Було створено
Cedefop – Європейський центр з розвитку професійної
освіти, інформаційна платформа (мета: збір матеріалу
про надання освітніх послуг в межах позашкільних та
університетських програм, шо організовувалися для різновікового населення), у 1974 році [16, с. 17–35]
У більшості країн Європи освітня політика була направлена на подолання безробіття молоді. З метою скорочення безробіття популярним було навчання під час
відпусток, де можна було здобути професійні навички
за короткий проміжок часу. Велике значення тут зіграв
Соціальний Фонд Європи. У 1984 р. 75 % бюджету фонду відвели на проекти що підтримували і формували
професійні навички дорослого населення та проекти, що
були спрямовані на працевлаштування молоді.
Ідеєю освіти дорослих у своїй діяльності керується
такі міжнародні організації, як ЮНЕСКО, організація
економічного співробітництва і розвитку (OECP), OOH
та ін.
Насамперед – це самий великий інтелектуальний
центр міжурядового співробітництва з питань освіти,
науки і культури – ЮНЕСКО. До ного входять майже
всі держави світу (188 країн), крім США, але фахівці з
Америки у повному обсязі представлені тут як експерти. Під керівництвом ЮНЕСКО працюють більше 600
урядових організацій. Їх мета – надати кожній дорослій
людині можливість навчатися. Інститут ціложиттєвого
навчання ЮНЕСКО (Гамбург) і Міжнародний інститут
планування освіти (Париж) очолюють теоретичні дослідження в галузі набуття знань дорослого населення.
Це заклади являють собою найбільший інформаційний
центр. Центр очолює і координує дослідження у галузі
освіти дорослих. Це і громадянська освіта, і грамотність,
і сприяння розвитку національних меншин, мігрантів, а
також освіта в місцях позбавлення волі та освіта інвалідів тощо [5, c. 16].
Інститут ЮНЕСКО в Гамбурзі істотно впливає на
формування європейської політики в освіті дорослих і
надає низку послуг національним мережам, організаціям
і фахівцям – тренінгові та стипендіальні програми [17].
За підтримки інституту освіти ЮНЕСКО (з 2006 р.
– Інститут ціложиттєвого навчання ЮНЕСКО) у більшості країн Європи (в тому числі і в Україні) щорічно
проводяться Тижні освіти дорослих. Метою Тижнів – є
досягнення визнання освіти дорослого населення яке навчається, як необхідної умови суспільства, що розвивається [2, c. 34].
Національні Тижні освіти дорослих відбуваються у багатьох країнах світу: Австралії, Австрії, Беніні,
Ботсвані, Чехії, Єгипті, Естонії, Фінляндії, на Мальті,
у Бельгії (Фландрії), Гайані, Данії, Ісландії, Індонезії,
в Ірані, на Мадагаскарі, Німеччині, Новій Зеландії, на
Островах Зеленого Мису, Гані, Малі, в Нідерландах,
Португалії, Палестині, Мексиці, Албанії, Болгарії,
Литві, Норвегії, Філіппінах, Словенії, Швейцарії, Великобританії, у Буркіна-Фасо, Нігерії, Румунії, Італії,
Саудівській Аравії, Замбії, Кенії, Японії, Бразилії, Ро58

pedagogical
sciences

сійській Федерації, Швеції, в державах, що виникли після розпаду колишньої Югославії, на Кіпрі. У більшості
країн світу, Проведення Тижнів – Фестивалів здійснюється на міждержавному та міжпарламентському рівнях.
Координатором цієї співпраці виступає ЮНЕСКО [5,
с. 16; 18, с. 2].
Останнім часом помітно збільшилась кількість освітніх закладів та організацій, що чітко вирішують проблеми освіти дорослих. Це такі – Арабська мережа поширення письменності й освіти дорослих та Панафриканська
Асоціація письменності й освіти дорослих, ПівденноАзійське й Тихоокеанське бюро освіти дорослих, офіс
з гендерної освіти й виховання у Латинській Америці,
Північно-Американський альянс народної освіти й освіти дорослих для жителів Карибського басейну [5, с. 15–
16].
Освіта дорослих стала самостійним напрямом
державної політики у розвинутих країнах світу.
Вагомими центрами у розвитку освіти дорослих зазначено: Міжнародний педагогічний центр у Франції,
Міжнародний інститут освіти у США, Міжнародний
інститут педагогічних досліджень у Німеччині,
Швейцарська організація освіти дорослих та ін. [5, с. 20].
У світі склалися такі структури урядових і неурядових організацій, що діють у сфері освіти дорослих:
– глобальний рівень (Міжнародна Рада з освіти дорослих);
– континентальний рівень (Європейська Асоціація з
освіти дорослих);
– регіональний рівень (Північна Рада з освіти дорослих);
– національний рівень (Рада з освіти дорослих в окремо взятій країні).
Плідно працюють і досліджують різні напрями проблеми фінансування освіти дорослого населення:
– Міжнародна Рада з питань освіти дорослих (ICAE),
– Європейська Асоціація з питань освіти дорослих
(EAEA),
– Азіатське Бюро з питань освіти дорослих (ASPBAE),
– Інститут з питань Міжнародної співпраці німецької
асоціації освіти дорослих (DW).
Велике значення мають національні організації окремо взятих країн у сфері освіти дорослого населення:
– Німецький Інститут з освіти дорослих (German
Institute for Adult Education);
– Національний Інститут з питань неперервної освіти
дорослих у Англії та Уельсі (National Institute of Adult
Continuing Education England and Wales);
– Фінська Асоціація з освіти дорослих (Finnish Adult
Education Association, Helsinki, Finland);
– Ірландська Національна Асоціація з освіти дорослих (The Irish National Association of Adult Education,
Dublin, Ireland);
– Естонська Асоціація андрагогів (The Association of
Estonian Adult Educators,Tallinn, Estonia) [7, c. 7].
Що стосується питання старіння людини в міжнародному аспекті, вчені Т. Скорик та І. Шевченко зазначають: «Організація Об’єднаних Націй провела у 1982 р.
Всесвітню Генеральну Асамблею з проблем старіння,
яка схвалила Міжнародний план дій щодо проблем
старіння. У 1990 році Асамблея проголосила 1 жовтня
Міжнародним днем людей похилого віку, а через рік
прийняла «Принципи ООН стосовно людей похилого
віку» [17, с. 61].
Було визначено такі принципи:
– незалежність;
– участь (активна участь у житті суспільства, ділитися знаннями і досвідом з молодим поколінням);
– догляд;
– реалізація свого потенціалу;
– гідність [6], закладену в основі технологій, форм
роботи з людьми похилого віку.
Визначено такі основні форми роботи: матеріальна
допомога; підтримка у вигляді продуктів харчування,
Humanitarian Balkan Research. 2018. № 1
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палива, медикаментів тощо; соціальне обслуговування
вдома та в стаціонарних установах; психолого-соціальна
підтримка; залучення людей похилого віку до освітніх
форм діяльності (саморозвиток); організація культурного дозвілля [16, с. 60].
Висновки дослідження і перспективи подальших
розвідок цього напряму. Проведений аналіз наукових
джерел дозволив нам сформулювати висновки:
1. Сучасний етап світового розвитку освіти характеризується зростанням ролі навчання дорослих,
міжнародним співробітництвом у галузі освіти дорослих, що сприяє забезпеченню позитивних змін різних
сторін життя суспільства.
2. Багато країн світу на урядовому рівні проводять
державну політику у справі розвитку освіти дорослих у
різний спосіб.
3. ЮНЕСКО постійно актуалізує розвиток міжнародного руху у сфері освіти дорослих: організовує
міжнародні конференції, симпозіуми з питань освіти дорослих з участю недержавних організацій, установ системи ООН тощо.
Подальшого вивчення потребує організація освіти
дорослих у країнах Європейського Союзу та англомовних країнах.
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Анотація. Метою даної статті є розкриття потенціалу уроків історії у розвитку критичного мислення учнів, який
може бути реалізований за умов спеціальної організації активного навчання учнів. Під критичним мисленням автори розуміють цілеспрямоване, активне, дисципліноване (організоване за певними критеріями) самостійне мислення,
котре дозволяє людині ефективно розв’язувати проблеми й приймати обґрунтовані рішення. Серед способів розвитку критичного мислення на уроках історії, які аналізуються у статті на конкретних прикладах є: організація вільного
обговорення і дискусія, навчання учнів ставити запитання і розпізнавати зв’язки, оцінка інформації, історичних
інтерпретацій та джерел, з яких вони надходить. У статті наголошується на необхідності для вчителя урізноманітнити
джерела інформації. Відомості, навколо яких будуються міркування учнів, мають подаватись їм усно, письмово, в
електронному вигляді, через візуальні джерела, а за можливості й матеріальні пам’ятки історії. Головним завданням
вчителя є – поставити запитання і завдання, які б потребували від учнів застосування мисленнєвих операцій високого рівня. Сприятимуть розвитку мислення учнів виконання групових завдань з розв’язання проблем чи творчих
проектів із залученням, порівнянням і оцінкою різних джерел історичної інформації. Однак така робота має проводитись послідовно на кожному уроці, використовуючи всі можливості історичного матеріалу.
Ключові слова: критичне мислення, розвиток, навчання історії у школі, способи організації пізнавальної
діяльності
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Abstract. The purpose of this article is to reveal the potential of history lessons in the development of students’ critical
thinking, which can be realized providing special organization of active learning of students. Under critical thinking, the
authors understand the purposeful, active, disciplined (organized according to certain criteria) independent thinking, which
allows a person to effectively solve problems and make justified decisions. Among the ways of developing critical thinking
in history lessons that are analyzed in the article on concrete examples there are: the organization of free talk and discussion, teaching students to ask questions and recognize the relationships, evaluate information, historical interpretations and
the sources from which they come. The article emphasizes the need for the teacher to diversify the sources of information.
The information around which students’ reflections are based should be given to them orally, in written, electronic forms,
through visual sources, and, if possible, historical artefacts. The main task of the teacher is to ask questions and give tasks,
which require from students to use the high-level thinking operations. Development of students’ thinking can be facilitated
by performing group tasks for solving problems or creative projects that involve comparing and evaluating various sources
of historical information. However, such work should be done consistently in each lesson, using all the possibilities of historical material.
Keywords: critical thinking, development, teaching history at school, ways of organizing cognitive activity.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Сьогодні критичне мислення є не лише
модним освітнім трендом, а й нагальною потребою.
Швидкий розвиток технологій, спрощення доступу до
інформації та лавиноподібне збільшення її кількості,
причому навіть у повсякденному житті, одночасно зі
зростанням недостовірності й суб’єктивності підвищує
значення критичного мислення. Адже людина має бути
здатна не лише знайти потрібні відомості, а й оцінити
їх достовірність, якість, важливість і застосувати усе це
для розв’язання життєвих проблем.
Посилює увагу до критичного мислення і загальне пришвидчення темпів соціокультурних змін в житті
окремих людей, соціальних груп і суспільства в цілому. Критичне мислення, засноване на вміннях задавати
ефективні питання та пропонувати оригінальні рішення,
не є додатковою навичкою чи надлишковою здатністю
для людини ХХІ століття. Без нього неможливе розв’язання жодної із серйозних проблем сучасності, як ось:
глобальне потепління, економічні кризи і локальні війни, дефіцит їжі та води тощо.
Важливість критичного мислення обумовлює появу значної кількості досліджень в галузі педагогічного
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знання з питань розвитку критичного мислення молоді
у процесі навчання різних предметів у загальноосвітній
школі. Зрозуміло, що коли учень навчається, наприклад,
як структурувати аргумент, оцінювати достовірність й
авторитетність джерела або приймати рішення, у різних
предметних контекстах, для нього нескладно буде перенести ці уміння в іншу площину, в іншу ситуацію навчання чи життя.
Подібні завдання поставлені сьогодні і перед українською освітою. Разом з тим, практичне запровадження технології розвитку критичного мислення у масове
навчання гальмується низьким рівнем підготовки вчителів і відсутністю інформації щодо конкретних способів
розв’язання цього завдання засобами різних предметів,
зокрема історії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовуються автори; виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. У науковій літературі зустрічаємо
багато визначень критичного мислення. Наприклад, у
1986 р. П. Чанс описував його як «здатність аналізувати
факти, генерувати і організовувати ідеї, захищати думки,
проводити порівняння, робити висновки, оцінювати аргументи і розв’язувати проблеми» [1]. У 1987 р. об’єднаHumanitarian Balkan Research. 2018. № 1
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на спільнота критичних мислителів визначила критичне
мислення як «інтелектуально дисциплінований процес
активної і вмілої концептуалізації, застосування аналізу,
синтезу та/або оцінки інформації, зібраної або згенерованої шляхом спостереження, досвіду, міркування, обдумування чи обговорення як керівництва до формування переконань і дії» [2]. У цій статті будемо спиратись
на узагальнене визначення цього феномена, що характеризує його як цілеспрямоване, активне, дисципліноване
(організоване за певними критеріями) самостійне мислення, котре дозволяє людині ефективно розв’язувати
проблеми й приймати обґрунтовані рішення.
Найбільш поширеним підходом до розвитку критичного мислення учнів в українській школі сьогодні є
використання стратегій, що складають основи відомої
освітньої програми «Читання і письмо для розвитку
критичного мислення» [3], яка активно поширювалась
у перше десятиліття ХХІ ст. [4-8] і має відповідні опубліковані і перекладені українською рекомендації [9].
Однак ця програма демонструє наскрізний міжпредметний підхід до проблеми, тоді як вчителі-предметними
потребують більш конкретного осмислення питання на
матеріалах різних навчальних дисциплін.
Формулювання цілей статті (постановка завдання).
Метою даної статті є розкриття потенціалу уроків історії
у розвитку критичного мислення учнів, який може бути
реалізований за умов спеціальної організації активного
навчання учнів.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Якщо вчитель історії дійсно прагне розвинути критичне
мислення учнів, він має частіше давати їм можливість
замислюватись та міркувати. Найкращим шляхом заохочення відкритості і творчості мислення школярів є вільне обговорення і дискусія на уроці. Обов’язковою умовою є також навчання учнів ставити запитання високого
рівня (на аналіз, синтез і оцінку) і розпізнавати зв’язки.
Нарешті важливою частиною критичного мислення на
уроках історії є також оцінка інформації, її інтерпретації та джерел, з яких вони надходять. Зупинимось на
практичних аспектах використання зазначених підходів
ґрунтовніше.
1. Як сприяти відкритості мислення учнів?
Відкритість мислення означає його самостійність,
незалежність, здатність людини подивитись на предмет
чи явище з власної позиції. Проте одночасно, відкритість означає уміння «чути» і враховувати думки інших
людей. Є тільки один спосіб розвинути його на уроках –
ставити учням відкриті запитання, тобто такі, що мають
більше ніж одну відповідь і залучати їх до обговорення,
висловлення думок. Вчителю обов’язково варто постійно підкреслювати, що в історії, частіше за все, взагалі
немає правильних і неправильних відповідей, є тільки
можливість досліджувати факти. І в цьому процесі деякі
відповіді чи ідеї можуть «працювати» краще, ніж інші.
Такі ремарки вчителя дозволяють учням мислити критично і творчо, не боячись помилок. Якщо педагог ще
й заохочує школярів давати нетривіальні, оригінальні
відповіді, будувати припущення та гіпотези, це створює реальні умови для розвитку їхнього мислення [10,
c. 24–27].
Наприклад, починаючи відповідний урок, поставте учням відкрите запитання: що було б, якби Богдан
Хмельницький не звернувся до Московського царства з
пропозицією про укладання угоди? Незалежно від того,
наскільки реалістичними будуть пропозиції учнів, вчитель може спочатку записати їх всі, а потім, відібравши
3-4 найцікавіші, на думку учнів, запропонувати їм обговорити можливі альтернативні сценарії розвитку подій,
але спираючись на конкретні, відомі їм факти щодо становища України у середині ХУІІ ст. наприкінці війни.
Іншим варіантом продовження такої роботи буде
складання вчителем списку ідей учнів, таким чином, щоб
виокремлювати протилежні ідеї і звертати увагу школяХуманитарни Балкански изследвания. 2018. № 1
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рів на «плюси» кожної із суперечливих ідей. Головне
завдання цієї активності – формувати в учнів розуміння
(а пізніше – впевненість) того, що в житті немає «правильних» і «неправильних» відповідей, і у кожній ідеї
є зернятко істини, що пов’язано з позицією її автора чи
ситуацією, в якій він/вона знаходяться.
Корисним для ілюстрації і закріплення у свідомості
учнів можливості висловлювати різні, зокрема і протилежні, думки і подальшого їх оцінювання можуть бути
завдання типу: «Історики розходяться в оцінці українсько-російської московської угоди 1654 р., пропонуючи
різні її оцінки. Прочитайте і прокоментуйте (погодьтеся або спростуйте) наведені нижче узагальнені позиції з цього питання: а) персональна унія між Московією
та Україною (подібно до Кревської), коли обидві держави мають єдиного монарха, але зберігають самостійність у державному управлінні; б) «реальна унія»
між Московією та Україною (подібно до Люблінської),
у результаті якої виникла єдина держава; в) форма васальної залежності, коли сюзерен (цар) захищає васала
(Військо Запорозьке), за що васал зобов’язується надавати сюзерену військову допомогу та передає частину податкових надходжень; г) тимчасовий військовий
союз між Московією та Україною, спричинений історичними обставинами; д) результат віковічного прагнення українців до злиття з росіянами в єдиний народ у
єдиній державі.»
Важливим ресурсом мислення, про який має пам’ятати учитель історії, є час. Небажання учнів пошукати
оригінальну і самостійну відповідь часто є результатом
прагнення швидко дати відповідь. Перед початком обговорення відкритого, а тим більш контроверсійного запитання, треба обов’язково надати учням не менше 1–2
хвилин на індивідуальне міркування над ним. У ці хвилини вони можуть обдумувати його і навіть записувати
окремі положення.
На початку уроку, коли відбувається актуалізація
опорних знань учнів, пригадування того, що вони вже
знають, уміють з цієї теми, вчитель може не лише збирати думки учнів у «кошик ідей» чи записувати у перелік на дошці. Більш ефективним з точки зору розвитку
мислення буде творче завдання, наприклад: висловіть
передбачення відносно того, які будуть перші кроки
Московського царства щодо України після того, як була
підписана Переяславська угода. Аргументовані версії
учнів можна оформити у вигляді схеми «дерева передбачень» [10, c. 22].
2. Як допомогти учням у встановленні зв’язкі?
Під час опрацювання будь-якого історичного матеріалу дуже важливо стимулювати пошук учнями зв’язків і закономірностей. Серед зв’язків між історичними
подіями і явищами, які насамперед мають бачити учні,
– причино-наслідкові, просторові, хронологічні. А отже
ключові запитання, що вони мають навчитись ставити
перед собою: чи пов’язано це і як саме? Чому? Які причини? Які наслідки? Чому ці події відбувались саме тут,
на цій території, в цій країні? Чому вони відбувались
саме в цей час?
Важливим напрямом встановлення зв’язків між історичними подіями і явищами є з’ясування подібності і
відмінності повторюваних в різних країнах і в різні часи
подій і явищ: чи зустрічались ми з подібними явищами
раніше? Де саме? Якими словами, ознаками ми можемо
їх характеризувати? Що спільного/ відмінного бачимо у
перебігу подій у цьому випадку?А отже до яких наслідків це може призвести?
Потрібно також привертати увагу учнів до взаємовпливу подій у різних сферах життя суспільства: науки і мистецтва, техніки і освіти, культури і релігійного
життя та ін., запрошувати учнів до встановлення історичних паралелей, до з’ясування впливу тих чи інших
подій на життя людей, до пошуку подібних впливів у
нашому повсякденні. Така робота допомагає їм пов’язувати окремі події (що вивчаються на окремих уроках)
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з більш широкими тенденціями чи концепціями, бачити
історію більш цілісно, не калейдоскопічно, а отже – формувати історичне критичне мислення. Щоб урізноманітнити навчання і формування уміння учнів працювати з
візуальними джерелами можна ширше використовувати не лише графічні організатори (як «концептуальна»
таблиця, хронологічна, синхроністична таблиця, схеми розвитку чи кластери та ін.) [10, с. 17–24]. У нагоді
стануть і документальні візуальні джерела: фотографії,
зображення історичних пам’яток, твори живопису чи карикатури, особливо подані у певних поєднаннях з метою
протиставлення, порівняння, встановлення послідовності зображень тощо.
Цікавим методом тренування учнів у «баченні»
зв’язків між подіями і явищами є метод «Чому», який
полягає у тім, щоб послідовно поставити і дати відповідь
на запитання «чому» шість разів. Важливо стимулювати
дітей думати і стимулювати аргументовані відповіді. Це
можна практикувати в парах чи групах учнів або в індивідуальній роботі, щоб поглибити розуміння учнями
проблеми. Така діяльність може бути продовжена шляхом наступного дослідження учнями реальних фактів,
які дозволять їм перевірити і поглибити власні відповіді
[10, c. 27].
3. Як навчати учнів оцінювати історичну інформацію та джерела, з яких вона надходить?
У зв’язку з цим, одним з найважливіших завдань розвитку критичного мислення є навчання учнів розрізняти
факти і думки. Учні мають зрозуміти, що будь-які положення залишаються думками до тих пір, поки вони не
можуть надати доказів. Ці докази можуть бути отримані
шляхом власного спостереження, експериментування
або знаходження надійної інформації, що міститься у
законодавчих актах чи опублікована експертами. Під
час будь яких обговорень чи презентацій на уроках
вчитель має нагадувати своїм учням про необхідність
обґрунтовувати всі їхні думки, висловлювання чи ідеї
фактами. Наприклад, якщо учень стверджує, що укладення Переяславської угоди було помилкою Богдана
Хмельницького, вчитель має просити його навести не
лише пояснення цієї позиції, а й докази того, що існували інші можливості розв’язання тогочасної кризи.
Вчителю бажано нагадати учням, що вони мають
бути відкриті для суперечливих поглядів і протилежних оцінок, інакше є загроза небезпеки зосереджуватися
лише на тих фактах, думках чи джерелах, які підтримують їхню думку чи позицію. Це обмежує здатність учнів
критично розглядати проблеми. Натомість обізнаність
про позиції обох сторін під час дискусії дозволяє школярам поглибити свою обізнаність, підійти до проблеми
всебічно, перш ніж остаточно визначити власну позицію
або приєднатись до чиєїсь думки.
Щоб запобігти некритичному сприйняттю учнями історичної інформації, недостатньо тільки навчити
їх досліджувати джерела. Важливим є також розвиток
вмінь аналізувати та критично оцінювати інтерпретацію
минулого, що міститься в будь-якому джерелі (термін
«інтерпретація» є тотожним для поняттям «тлумачення», «трактування», певна версія історичних подій). У
навчанні історії учні зустрічаються з такими типами
інтерпретації як науково-історична (тобто дослідження
вчених-істориків), освітня (підручники), художня (романи, кіно та ін.), персональна (мемуари), кожен з яких є
більшою чи меншою мірою суб’єктивним. Тому, працюючи з учнями, над навичками аналізу та оцінки інтерпретацій пояснювати їм і показувати у процесі аналізу,
що: в інтерпретації завжди комбінуються, поєднуються
факт, думка автора і авторська уява, адже треба вчити
учнів відрізняти ці елементи один від одного;будь-яка
інтерпретація, трактування історії має цінність тільки,
якщо спирається на докази, факти; відмінність в інтерпретаціях, тлумаченнях, поясненнях однієї і тієї самої
події, періоду, процесу тощо у різних авторів може пояснюватись метою викладення, призначенням певній ау62
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диторії та (або) особистістю автора; академічна історія є
не більш об’єктивною ніж популярна.
Аналіз учнями інтерпретацій є ефективним, коли він
стає органічною частиною більш широкого вивчення
теми, розділу матеріалу. Іншими словами, учні потребують достатньо глибокого знання загального історичного контексту, історичних фактів і подій, перед тим як
вони почнуть працювати з інтерпретаціями. Наприклад,
можливим є опрацювання декількох оцінок однієї події
як завершальний момент вивчення теми, що потребує їх
аргументованого порівняння і вибору власної позиції.
Залучення учнів до створення ними власних інтерпретацій історії може бути дуже корисним шляхом розуміння ними загальних підходів до того, як і чому з’являються історичні інтерпретації. Прикладом можуть бути
такі імітаційні завдання: «Ви є фахівцем туристичного
бізнесу. Ваша компанія намагається створити новий
туристичний маршрут по старовинному українському
місту Умань. Для того, аби забезпечити притік туристів, вам треба розробити рекламну листівку розраховану на людей, яких бажаєте зацікавити. Перед тим,
як починати працювати над текстом листівки: а)ознайомтесь з основними подіями історії міста та описом пам’яток; б) вирішіть, на кого розрахована ваша
листівка: на молодь, на батьків, які відвідують місто
разом з дітьми; на людей середнього віку, які подорожують поодинці тощо. Вирішіть також, який образ
міста ви будете створювати: спокійний? Таємничий?
Запрошуючий? Збуджуючий? Романтичний? Чи якійсь
інший? Оберіть з запропонованих вам фотографій історичних пам’яток міста тільки дві фотографії, які
ви можете вмістити в текст. Використовуйте слова,
що відображають ваші почуття, коли ви уявляєте собі
таку подорож, але будьте лаконічними і зрозумілими,
пам’ятайте, що рекламна листівка складається з декількох речень.
Важливо вчити учнів критично аналізувати та інтерпретувати інформацію візуальних джерел. Звісно, традиційна методика аналізу та інтерпретації зображень і
узагальнення інформації таких джерел добре відома.
Проте для розвитку критичного мислення учнів варто
ще й навчати їх критично працювати із тим, що зображено. Для цього, наприклад, можна демонструвати їм
документальне фото, пов’язане (або зовсім не пов’язане
з матеріалом теми, що опрацьовується) і просити прокоментувати, що відбувається з його персонажами. Потім
вчитель може попросити їх пояснити, які деталі зображення дозволили їм зробити такі висновки. Далі потрібно прокоментувати кожну з цих деталей таким чином,
щоб показати, що учні «бачать» зображення, виходячи з
власних знань, уявлень і стереотипів. Під час обговорення варто розпитати учнів про те, які з їхніх власних переконань і переживань впливали на їхні думки і висновки
щодо зображення. Вдалим для пояснення і пошуку стереотипів є зазвичай аналіз творів художників радянського періоду, які є яскравим відображенням тоталітарної
ідеології та міфів тогочасної історіографії. Наприклад,
подібну роботу у названій темі варто провести з картиною М. Хмелька «Навіки разом». (Назва і сюжет твору,
написаного в радянські часи, мали прославляти союз
України з Росією).
Навчання історії може допомогти учням навчатись
вирізняти і критично осмислювати політичну рекламу і
популістичні гасла деяких сучасних політичних сил. З
цією метою можна пропонувати учням для аналізу програмові документи різних політичних партій та організацій, особливо такі як листівки, маніфести та відозви.
Обов’язковими запитаннями, які мають навчитись ставити учні є: хто і до кого звертається? Що повідомляє?
Що обіцяє і кому? Хто в цьому зацікавлений, чиїм інтересам відповідає? Що буде, якщо ці обіцянки не будуть виконані? До чого і кого закликають? Чому? Які
можуть бути наслідки? Варто стимулювати учнів завжди задумуватись, хто подає таку інформацію і навіщо?
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Така діяльність на уроках сприятиме більш критичному
ставленню учнів до тієї політичної реклами, яка оточує
їх кожного дня.
Дуже корисним для учнів, особливо старшої школи, буде навчання їх оцінці інтернет-сайтів, що містять
історичну інформацію. В умовах інформаційної доби
важливо знати, які веб-ресурси подають надійну інформацію й перевірені факти, а які – ні. Вчителю варто обговорити цю проблему з учнями в класі або дати школярам завдання самостійно переглянути деякі сайти з
відповідною інформацією та оцінити їх. Зокрема можна
порадити учням звернути увагу на такі характеристики
веб-ресурсу:
– дата публікації незалежно від того, чи була вона
оновлена чи є поточною. Для цього потрібно показати
учням, де знаходиться така інформація на будь-якому
сайті;
– яка кваліфікація автора, наприклад, чи є він
професійним вченим-істориком, працівником музею чи
журналіст або просто шанувальник історії;
– чи є у викладеному матеріалі докази, що
підтверджують подану інформацію або посилання на
інші відповідні джерела.
Вчитель має стимулювати учнів піддавати сумніву
джерела інформації, дивитись на них більш глибоко.
Це дозволить виявити будь які потенційні конфлікти
інтересів і думати критично. Наприклад, з’ясування
того, хто фінансово підтримував політичного діяча
завжди допомагає усвідомити його позицію і погляди.
Висновки дослідження і перспективи подальших
розвідок цього напряму. Таким чином, очевидно, що
сьогодні існує гостра потреба розвитку в учнів навичок мислення, які дозволять їм реально конкурувати
на ринку праці, бути підготовленими для незалежного
самостійного міркування, розв’язання складних проблем
і прийняття вдалих обґрунтованих рішень. Причому
дослідження свідчать, що за відсутності системної роботи, процес розвитку критичного мислення людини автоматично не відбувається. Отже, це потребує спеціальної
організації навчання, зокрема історії, у загальноосвітній
школі, коли опанування навичок критичного мислення відбувається одночасно із засвоєнням історичного
матеріалу.
У практиці школи це вимагає внесення серйозних
змін у сам процес навчання, зокрема історії. Насамперед,
необхідно відмовитись від використання на уроках лише
підручника як основного джерела інформації, оскільки це
не залишає простору для роботи з іншими джерелами, а
отже обмежує можливість учнів навчатись інтерпретації,
оцінці і застосуванню інформації. Відомості, навколо
яких будуються міркування учнів, мають подаватись їм
усно, письмово, в електронному вигляді, через візуальні
джерела, а за можливості й матеріальні пам’ятки історії.
Головним завданням вчителя є – поставити завдання,
що потребуватиме від учнів застосування мисленнєвих
операцій високого рівня. Стимулювання мислення учнів
може бути досягнуто шляхом вдосконалення запитань
і активного залучення всіх до обговорень і дискусій.
Сприятимуть розвитку мислення учнів виконання групових завдань з розв’язання проблем чи творчих проектів
із залученням, порівнянням і оцінкою різних джерел
історичної інформації. Однак така робота має проводитись послідовно на кожному уроці, використовуючи всі
можливості історичного матеріалу.
Очевидно, що такі підходи до навчання історії потребують певного перегляду загальних цілей історичної
освіти, особливо у старшій школі, де вона часто
орієнтована на підсумкові тестування учнів, а отже
зводиться до «муштрування» школярів на повторення і
запам’ятовування фактів і деталей, які можуть зустрітись
у тестових завданнях.
Щоб запровадити більш високий рівень роботи на
уроках з розвитку критичного мислення учнів вчителі
історії мають бути навчені і мати відповідні знанХуманитарни Балкански изследвания. 2018. № 1
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ня і уміння щодо відповідної організації пізнавальної
діяльності на уроці. Отже, напрями подальших
досліджень обов’язково мають бути пов’язані з питаннями підготовки вчителів історії до системного розвитку критичного мислення на кожному уроці. Для цього
необхідним є й розв’язання загальної проблеми запровадження критичного мислення у практику вищої школи в Україні, а також всебічна підготовка (наукова, навчально-методична та організаційна) до поглиблення
інноваційного потенціалу майбутніх вчителів, зокрема
й історії.
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Анотація. У статті подано огляд сучасних вітчизняних та зарубіжних досліджень, присвячених проблемі феномену агресії в молодіжному середовищі. Враховано глобальні тенденції до даної проблематики. Запропоновано
сучасні вирішення та визначено роль педагогів освітньому та виховному процесі. Подано основні засоби запобігання
негативним явищам та шляхи подолання агресивного стану молодої особи. Розглянуто основні чинники як
детермінанти формування агресивної поведінки у молодіжному середовищі. Розкрито сутність та взаємозв’язок
між мотивами агресивної поведінки, їх проявами. Здійснюється спроба визначення мотивів та механізмів формування агресивної поведінки молоді в умовах включення особистості в навчальний простір , що забезпечить проведення ефективної діагностики та своєчасних цілеспрямованих профілактичних заходів щодо подолання соціальних
відхилень. Здійснено аналіз феномену агресії як економічного, політичного та соціального, що формується під
впливом факторів, в якій перебуває юна особа. Представлений аналіз забезпечує системне уявлення про мотиви
агресивної поведінки молоді, включеної до простору стосунків та забезпечує розкриття причинно-наслідкового
аналізу впливу агресії й впливу молодіжного середовища на становлення та розвиток особистості. Розкрито проблему вияву агресії та запропоновано нові методи і підходи до зниження і подолання виявів агресивності.
Ключові слова: виховання, процес виховання, молодіжне середовище, превентивні заходи, агресивність,
особистість.
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THE ESSENCE AND PREVENTIVE MEANS OF AVOIDING THE SPREAD
OF AGRESSION IN YOUTH ENVIRONMENT
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Abstract. The article deals with preventive methods of aggression. Approaches to the problem of Ukrainian and foreign
researches are analyzed. Taking into account progress, modern and global tendencies to solving this problem the importance
of teacher, tutor, pedagogical staff is determined. The essential preventivemethods of negative phenomena and ways to
overcome the aggressive behavior of a young person are presented. The main factors as determinants of the formation of
aggressive behavior in the youth environment are considered.The cause and better understanding is essential for learning
how to prevent negative aggression in the future. The essence and the interrelation between motives of aggressive behave,
manifestation and negative reaction are researched. An object is to determine the motives and mechanisms of formation of
aggressive young people behavior in the context of interfering in the educational process. Aggressive behavior is the result
of an interaction between individual and environmental factors therefore, the influence of economic, political, social factors
on young people is analyzed. Youth violence is not only a criminal concern, but also a public issue and the role of prevention
is done in the article. Examples of coping and driving young people to prevent and reduce aggression are given.
Keywords: bringing up, the process of bringing up, youth environment, preventive means, aggressiveness, personality.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Аналізуючи швидкі глобальні зміни та тенденцію до
освоєння космічного виробництва, використання океанічних надр і біопромисловості, тобто появі третьої хвилі розвитку промисловості, викликах складності адаптації людини до змін та виявів агресії. Сьогодення висуває
інші підходи до виховання, навчання, адже, сучасне покоління це «інформаційне суспільство». Людство рухається до нового типу мислення, тому завдання педагога
– допомогти молоді адаптуватись, розвиватись, зберегти
і знайти себе.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується автор; виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Проблемі виховання студентської
молоді присвячені праці вітчизняних і зарубіжних учених, у яких висвітлено стилі кураторської роботи із
студентськими групами (О. Лосієвська та Л. Короткіх
[1]), досліджено проблему формування превентивного
виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу (О. Єжова та В Кириченко [2]), визначено
організаційно-педагогічні засади запобігання та подолання насильства (А. Червякова [3], обґрунтована необхідність профілактики правопорушень серед підлітків
(В. Оржеховська [4], О. Литвин [5] та ін. [6-11]). Тобто,
значна увага науковців до проблем виховання студентської молоді підтверджують актуальність теми дослідження, яке присвячено аналізу виховних заходів, які
запобігають поширенню агресії у молодіжному середовищі.
Формування цілей статті. Мета статті – проаналізу64

вати сутність виховних заходів, які мають бути спрямовані на вдосконалення способу життя молодої людини,
яка має впевнено себе почувати як між однолітками так
із своїми вчителями і наставниками.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
«Превентивний» – в перекладі з латинської (prаventivus)
означає запобіжний, випереджувальний процес. Заходи
превентивного впливу спрямовуються на виховання молоді і акцент переноситься на особистість, а не відчуження від неї. В цілому, система превентивного виховання
– це керована діяльність, яка забезпечує теоретичну і
практичну реалізацію характерних заходів превентивного спрямування на попередження, подолання відхилень
у поведінці молоді і запобігання розвитку різних форм
їх асоціальної, аморальної поведінки. Мета превентивного виховання полягає у розвитку почуття соціальної
відповідальності підлітків за свою поведінку, сприяє не
лише усвідомленню своїх прав, а й обов’язків. На мою
думку, предмет превентивної педагогіки розширюється,
оскільки він не обмежується групами ризику схильними до агресії чи злочинів, а й на молоду особу, на яку
вчиняється протиправна дія і вона може стати жертвою
нападу.
Проблема агресії та агресивності в сучасному суспільстві сьогодення набуває особливої актуальності. Це
спричинене багатьма факторами, серед яких нагально
відзначити складні соціокультурні умови, економічні й
політичні суперечності, негативний вплив засобів масової інформації, які часто пропагують відверто войовничі
стереотипи поведінки, численні проблеми в неповних
сім’ях, індивідуалізація суспільства, яка провокує заHumanitarian Balkan Research. 2018. № 1
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гальну тенденцію збайдужіння людей до проблем один
одного. Беручи до уваги той факт, що в США витрачають
приблизно 15 % ВВП на різні освітні програми і виховання молоді, проблема насилля викликає занепокоєння
та залишається пріоритетною. Українське суспільство
перебуває постійно у змінних формаціях, відбувається
зубожіння населення, від’їзд кращих фахівців, зниження відповідальності сім’ї, байдужість педагогічних працівників до проблеми насилля, зменшення державних
витрат на освітні програми і виховання, військові дії
на сході країни, тому, все зазначене ускладнюватиме
покращення якості виховання молодого покоління та
збільшуватиме ризики схильності до агресії.
За підрахунками експертів, до того часу як виростуть
сучасні діти, вони бачать понад 100 тисяч випадків насильства у засобах масової інформації, і їх згубний вплив
на них вже доведено. Звикаючи до сцен з насиллям, молодь має здатність стати менш чутливою до чужого болю,
бути цинічною і проявляти агресію до інших. А оскільки українське суспільство перебуває у стані інформаційної війни, тема що досліджується, особливо є актуальною. Американський футуролог Елвін Тоффлер в його
«Метаморфозах влади» (1990) зауважив, що в людських
душах вирують інформаційні війни та мова йде про те,
як люди думають, як приймають рішення та яку використовують систему знань і уявлень [12, c. 400]. Уява при
цьому є настільки ж важливим чинником, як і інформація
взагалі. Молода особа набуває здатності мислити шаблонами, що робить її слухняним об’єктом до різних маніпуляцій. Тому потрібно дозувати негативну інформацію,
та запобігати чинникам агресії і допомогти молоді аналізувати, і сприймати її адекватно, що є одним з основних
завдань педагога.
Молоде покоління, стикаючись зі складними і суперечливими суспільними процесами, виробляє захисний
механізм притаманний їм і власні системи цінностей.
Тому, не сприймання соціально-економічних умов життя спричинене розшаруванням суспільства є однією з
основних причин фрустрацій, як наслідок, обумовлює
негативну реакцію і розвиток агресії, як способу захисту своїх ціннісних, і орієнтаційних установок на життя,
спонукає до участі у молодіжних заходах як протесту
проти суспільних норм і правил. Ще стародавні філософи відзначали здатність речей обертатися в свою протилежність в процесі еволюції. Мається на увазі, що чим
вищий рівень освіченості, здатності до аналізу і мислення, тим вища резистентність до агресивних проявів.
Вивчаючи поведінку дітей які зростали в «проблемних» сім’ях, зауважую, що вони як правило відрізняються жорсткою, агресивною внутрішньо – сімейною поведінкою, постійними сварками, відсутністю злагоди, домашнього тепла та турботи. Як зазначає Н. Максимова
«для формування особистості дитини важливі не стільки факти, події, які відбуваються у сім’ї, скільки значення для неї» [13, c. 93]. Можливо стверджувати, що
будь яка байдужість є підґрунтям для розвитку духовно
спустошеної особи і, як наслідок цього, жорстокої людини. Аналізуючи статистичні дані, сімдесят дев’ять зі
ста дітей, які мають схильність до агресії, були свідками жорстокої поведінки батьків один до одного. Тобто,
причини всіх виявів девіантної поведінки у підлітків
єдині. Отже, правопорушення, схильність до шкідливих
звичок, афективні та невротичні розлади є ланками одного ланцюга.
Педагогічні працівники мають акумулювати досвід
і знання задля того, щоб підготувати нову соціалізовану людину до можливих негараздів, створити належні
умови для розроблення нею власного алгоритму дій у
ситуаціях, що можуть являти загрозу її власному життю, здоров’ю і благополуччю, а також зберегти життя і
здоров’я інших людей. Куратори груп вивчають та спостерігають за поведінкою молоді, щоб запобігти агресії,
яка призводить до збільшення форм девіантної поведінки: вандалізм, крадіжки, вживання алкоголю, наркотиХуманитарни Балкански изследвания. 2018. № 1
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ків; погіршенню соціально-психологічного клімату в
закладах освіти. Вияви агресії за власними характеристиками є різновидом інтенсивної тривалої стресової ситуації, яка може привести до серйозних психологічних
наслідків. Як жертви, так і самі агресори схильні до
нервово-психічних розладів (різні розлади поведінки,
депресії), що може спонукати до скоєння кримінальних
злочинів [14, c. 6].
У групі ризику, що впливають на формування особистості молоді, деструктивну роль відіграє неформальна
асоціальна група однолітків. З особистої практики запобігання негативній поведінці показує, що підлітки з антигромадською спрямованістю поведінки, опинившись
поза контролем і наглядом дорослих, стихійно можуть
організовуватися спочатку в соціально нейтральні неконтрольовані групи спілкування для вільного проведення дозвілля, а потім у «групи ризику» для здійснення
протиправних дій. Такі групи вирізняються агресивністю. Особливо, це стосується студентів, які поїхали на
навчання і знаходяться поза контролем батьків.
Німецький соціальний філософ і психолог Еріх Фромм
(1900–1980) у своїй фундаментальній праці «Анатомія
людської деструктивності» (1973), звернув увагу на те,
що людині, як істоті, важливо мати, або опертися на певну систему моральних координат — розділити добро і
зло, щоб протистояти зовнішнім обставинам [15, с. 320].
Агресивну молодь об’єднує одна спільна властивість – нездатність чути і розуміти іншого. У випадку, якщо людина чітко ідентифікує себе з певним суспільством, бачить
себе частиною якоїсь групи або колективу, вона «обростає моральним корінням» [16, c. 25], адже і суспільство
пропонує їй певну систему координат, яка допомагає всім
колективно вижити в найскладніших ситуаціях.
Важливою передумовою успіху діяльності студента є інтереси, різнобічні за змістом: до викладачів,
предметів, спорту, музики, техніки. Вони розрізняються також за стійкістю, широтою, впливом на діяльність.
Зацікавленість студента власною майбутньою професією викликає у нього активність, творчість, прагнення
скоріше і краще оволодіти спеціальністю. Виходячи з
того, що розвиток здійснюється завдяки діяльності, слід
залучати молодь до активних подій. Психологічний сенс
цієї діяльності полягає в тому, що будучи активною та
діяльною, молода особа фактично залучається до справ
суспільства, займає в ньому певне місце і утримує свою
нову соціальну позицію серед дорослих і однолітків.
Така діяльність надає можливість розвитку його самосвідомості, формує норми його життєдіяльності. Але
методи і принципи такої діяльності вимагають значного
коректування при включенні в неї підлітків, що відрізняються підвищеною агресивністю. Перш за все, необхідна організація системи розгорненої діяльності, що
створює жорсткі умови і певний порядок дій і постійний
контроль.
Беручи до уваги все зазначене, доцільно залучати
студентів до участі в наукових гуртках, громадській роботі, культурно-масовій діяльності, до занять спортом.
Не менш важливим є необхідність активізувати профілактичну роботу серед батьків та молоді з метою попередження жорстокого ставлення одне до одного, удосконалити існуючі і розробити нові реабілітаційні програми, поліпшити систему підготовки та залучати фахівців,
які працюють з молоддю, що потерпіли від насильства і
жорстокого поводження з ними. У той же час необхідно
активізувати зусилля щодо притягнення до відповідальності тих, хто вчиняє насильство. Вагомим негативним
фактором є бездоглядність та безконтрольність. Групою
особливого ризику, з огляду на уразливість щодо ранніх шкідливих звичок є безконтрольність. Практично,
на базі освітнього закладу створено всі умови в яких
студенти можуть повноцінно розвиватись, отримувати
належне навчання й виховання, де вони будуть соціально захищеними та створено ситуації психологічного
комфорту. Установлення відносин з молодою особою на
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основі довіри є пріоритетним, а формування у позитивної самооцінки та мотивації досягнення важливим. Для
молоді важливим є оточення, середовище в якому вони
знаходяться, предмет захоплення та наслідування. Тому
особистий приклад педагога як наставника, порадника
чи особи, яка сформує позитивні життєві перспективи,
пізнавальні інтереси, котра зуміє розширити кругозір та
викликатиме зацікавленість молодої особи відіграє пріоритетну роль.
Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок цього напряму. Важливою передумовою соціальної адаптації молоді, зменшення агресії та позбавлення
їх шкідливих звичок є заохочення та залучення до соціально – корисної діяльності, проведення різноманітних
бесід під час та після навчання, індивідуальних консультацій, покращення фізичного та духовного здоров’я,
розвитку творчих здібностей, відповідальності та саморегуляції особистості, мотивації до навчання, самовдосконалення та самоповаги. Рольові ігри сприяють інсценуванню певних проблем і кращому розумінню цих
ситуацій, отже формуванню співчуття, а дискусії дають
прекрасну можливість виявити, яку позицію педагоги
та молодь займають щодо економічних і правознавчих
проблем, зокрема, прав людини. Спільні походи на різні культурні події, театр, кінотеатр, тематичні зустрічі з
неординарними та відомими людьми дають можливість
молоді розширити світогляд, дізнатись цікаві факти,
ідентифікувати себе в суспільстві. Різноманітні конкурси, змагання, пісенні та творчі баталії, спонукають молодь до самореалізації, праці в команді та індивідуально,
вміння комунікації та делегування обов’язків, а також
відволікають від проблем, та шкідливих вчинків.
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Анотація. На основі аналізу архівних матеріалів та історико-педагогічних джерел у статті проаналізовано розпорядження уряду, які створювали передумови для навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах
України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Особлива увага приділена питанню навчання іноземних студентів
у світських вищих навчальних закладах. На початку ХІХ ст. відкриття університетів на території України відіграло
значну роль у розвитку культури, науки, освіти. Представлено аналіз зацікавленості студентами-іноземцям фаховою підготовкою в Харківському університеті (1804): факультетами медичним та юридичним. Дані про наявність
іноземних студентів у світських вищих навчальних закладах (університет Св. Володимира (1834), Новоросійський
університет (1865), Харківський ветеринарний інститут (1873), Харківський технологічний інститут (1885)), представлено у зведеній таблиці, що дає можливість спостерігати динаміку іноземців. Аналіз таблиць дає змогу визначити причини відтоку іноземців з вищих навчальних закладів: суспільно-політичні події, перша світова війна та її
наслідки та інше.
Ключові слова: студенти-іноземці, університет Св. Володимира, Новоросійський університет, Харківський
університет, Харківський ветеринарний інститут, Харківський технологічний інститут, навчання.
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Abstract. Based on archived data analysis, historical and pedagogical sources, article studies the government’s regulations,
which created the preconditions for the foreign student’s education in Higher Educational Institutions of Ukraine in the
second half of the 19thand early 20thcenturies.Particularattention is paid to the issue of teaching foreign students in Secular
Higher Education Institutions. At the beginning of 19th century, the opening of universities in Ukraine played significant
role in the development of culture, science, education. The analysis of foreign students’ interests by professional training in
Kharkiv University (1804) is presented: faculties of law and medicine. Data on the presence of foreign students in secular
higher educational institutions (St. Volodymyr’s University (1804), Novorossiysk University (1865), Kharkiv Veterinary
Institute (1873), Kharkiv Institute of Technology (1885)) is presented in a consolidated table, which gives an opportunity
to observe the dynamics of foreigners. The analysis of tables allows determining the causes of outflow of foreigners from
higher education institutions: socio-political factors, The First World War and its consequences, etc.
Keywords: foreign students, St. Volodymyr’s University, Novorossiysk University, Kharkiv University, Kharkiv
Veterinary Institute, Kharkiv Institute of Technology, education.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. В умовах суспільних трансформацій і входження
України до європейського освітнього простору актуальність і значущість завдань, що постали перед вищою
школою, потребують розуміння процесів підготовки
висококваліфікованих і конкурентоздатних фахівців.
Підготовка фахівців для зарубіжних країн є важливим
складником розвитку системи освіти України.
Важливість залучення іноземних громадян до навчання в Україні, якісна їх підготовка є однією із умов
підвищення міжнародного авторитету країни в умовах
глобалізації світового освітнього простору, саме на
цьому наголошено у Державній національній програмі
«Освіта» («Україна ХХ1 століття») (1993), у Постанові
Кабінету Міністрів України «Про навчання іноземних громадян в Україні» (1993), у наказі Міністерства
освіти і науки України (2006), в якому були визначені
рівні та обсяги годин для вивчення української (російської) мови іноземними студентами та аспірантами, на
І Міжнародному форумі випускників-іноземців вищих
навчальних закладів Харківської області (травень, 2008),
на Всесвітній конференції з вищої освіти – 2009: «Нова
динаміка вищої освіти і науки для соціальної зміни і розвитку» (липень, 2009) та інших державних документах.
З метою надання якісної вищої освіти іноземним громадянам доцільно звернутись до досвіду роботи провідних освітніх закладів, які існували на теренах сучасної
України до початку ХХ ст.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовуХуманитарни Балкански изследвания. 2018. № 1

ється автор; виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Важливі дані щодо підготовки іноземних студентів у другої половини ХІХ – на початку
ХХ ст. містять сучасні дослідження вчених О. Драч
[1], Л. Посохової [2]. У дисертаційному дослідженні
Л. Рибаченко «Підготовка іноземних студентів у навчальних закладах України (1946-2000 рр.)» (2001) [3]
лише частково розглядається проблема підготовки іноземних студентів у ретроспективі. Цікаві факти щодо
підготовки іноземних студентів у другої половини ХІХ –
на початку ХХ ст. представлені у фундаментальних історичних монографіях Д. Багалія [4], М. ВладимирськогоБуданова [5–6], О. Маркевича [7].
Нашу увагу привертає період другої половини ХІХ –
початку ХХ ст. – період розвитку та становлення вищої
освіти в усіх регіонах України. Освітня реформа початку ХІХ ст., яка сприяла відкриттю університетів, значно
вплинула на підготовку висококваліфікованих фахівців.
В університети приїжджали здобувати освіту не лише з
Малоросії, Дону, Криму, Кавказу і навіть південно-західної частини Російської імперії, а з-за кордону.
Формування цілей статті (постановка завдання).
На основі аналізу архівних джерел та історико-педагогічної літератури розкрити особливості становлення
системи підготовки іноземних громадян у вищих навчальних закладах в Україні в другій половині ХІХ – на
початку ХХ ст.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
У XVІІІ – на початку ХІХ ст. важливу роль у системі
освіти відігравали середні навчальні заклади – коле67
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гіуми, які були засновані в Чернігові (1700), Харкові
(1726), Переяславі (1738). Вони готували церковних
діячів, державних службовців та вчителів початкових
класів. Освіту в колегіумах здобували вихідці з різних
губерній: Воронезької, Катеринославської, Полтавської,
Таврійської губерній, нерідко зустрічались учні з Київської, Чернігівської, Новоросійської, Тамбовської,
Тульської губерній, Санкт-Петербурга тощо. Крім того,
зазначалось, що в 1755 році київський віце-губернатор направив до Переяславського колегіуму вихідця із
Сербії Петра Іоаннова, який зазначав, що прибув навчатися латинської та російської мов [2, с.218 ].
У Харківському колегіумі вчились студенти з Києва,
Чернігова, Новоросійської, Тамбовської, Тульської губернії, Санкт-Петербурга і навіть із-за кордону, з Сербії
[2].
Початок ХІХ ст. – період становлення індустріального типу суспільства, розвитку ліберально-демократичних ідей, культури, науки, активізації міграційного
руху населення. Ці чинники вплинули на суспільно-політичний і культурний розвиток українських земель,
змінили етнічний склад населення. Національні групи,
які оселялися в Україні, активно взаємодіяли з місцевим
населенням, адаптуючись до нових, незвичних умов.
Їхня заповзятливість, ініціатива в розвитку дрібного виробництва, торгівлі, промисловості, освіти та культури
відіграли роль одного з каталізаторів в економічному та
культурному розвитку Київської, Харківської, Одеської
губерній, створили нові форми взаємовідносин між
представниками різних національностей.
На початку ХІХ почали відкриватись вищі навчальні
заклади: Харківський імператорський університет (1804),
університет Св. Володимира (1834), Новоросійський
імператорський університет (1865), Харків-ський ветеринарний інститут (1873), Харківський технологічний
інститут (1885).
На початку ХІХ ст. одним із освітніх центрів України
був Харків. Харківська губернія мала вигідне географічне розташування, через неї проходили торгівельні
шляхи, Харків поступово став одним із промислових і
торгівельних центрів Російської імперії. У ХVІІІ столітті на теренах Слобожанщини почали з’являтись грецькі,
кримські і польські купці, які тимчасово приписувались
у Харкові та інших містах країни. Згодом більшість з
них залишалась на постійне місце проживання [4]. За
свідченням Д. Багалія та Д. Міллера, з 1731 р. чисельність іноземців поступово збільшувалась у Харківській
губернії [4].
У 1804р. був відкритий Харківський імператорський університет за ініціативи видатного просвітителя В. Каразіна, відповідно до Указу Олександра І. За
Статутом університетів зазначено, що до навчання запрошувались іноземці, які мали атестат про середню освіту,
але перевага надавалась співвітчизникам. Такі вимоги до
вступників існували і Харківському технологічному інституті [8, с. 4].
Після закриття Віленського університету частина
його студентів завершувала освіту в Харкові. У 1831 р.
в Харківському університеті навчалося багато поляків.
Відомо, що в 1840-х рр. загальна кількість студентів університету коливалась від 450 до 500 і серед них було від
150 до 200 поляків [9].
Аналіз звітів звіти про стан і діяльність Харківського
імператорського університету в другій половині ХІХ –
на початку ХХ ст. [10–14] свідчить про те, що у цьому
закладі навчались іноземні студенти, частка яких становила 1,5-2 % від загальної чисельності студентів, але не
перевищувала 2,4 %, яка була досягнута у 1903 р. (таблиця 1). В таблиці 1 «Іноземні студенти у вищих закладів України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)» представлено зведені дані щодо навчання іноземних
студентів у вищих закладах освіти.
Вивчаючи статистичні дані та звіти про стан і діяльність Харківського імператорського університету,
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можемо зробити висновок, що найбільш привабливим
факультетом для іноземців був медичний [11,12].
Поряд з Харківським імператорським університетом
у Харкові був відкритий вищий навчально-практичний
заклад для підготовки вчених ветеринарів та ветеринарних фельдшерів – Харківський ветеринарний інститут
(1873), який було реорганізовано із ветеринарного училища (1851). У Харківському ветеринарному інституті
на початку ХХ ст. навчались іноземні студенти, їх частка становила 1% від загальної кількості студентів (таблиця 1) [15–17].
Відомостей про Харківський технологічний інститут
(1885) дуже мало, але вивчення та аналіз звітів про стан
і діяльність Харківського технологічного інституту за
1903 та 1910 роки, свідчать про те, що іноземців приваблювала технічна освіта. У 1903 р. технічну освіту отримували 1163 студента, із них 32 – студента-іноземця,
що становить 3 % від загальної кількості студентів [18,
с. 49; 19].
Таблиця 1 – Іноземні студенти у вищих закладів
України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)*

* Складено автором за даними [10–14, 15–17, 18–19,
21, 22–24]
Технічну освіту в Харківському технологічному інституті в 1909/1910 навчальному році здобували такі
піддані: австрійські (6 осіб: Клавдій Груза, Миколай
Перльмуттер, Йосиф Шейц, Іван Шильє, Генріх Шольта,
Едуард Ясіоновський), грецькі (5 осіб: Миколай Валетто,
Аристотель Верник, Михайло Канделяріс, Леонід Корнело,
Матвій Сірігос), германські (4 особи: Герман Гельвиг,
Евальд Герман, Олек-сандр Гірш, Адольф Тейфель), по
2 особи – турецьких (Олександр Александрідіс, Георгій
Манойлов), італійських (Еміліан Мутті, Миколай
Сантіні), прусських (Генріх Герман, Георгій Шмідт), по
1 особі – болгарський (Добран  Балев), брауншвейгський
(Федір Боде), англійський (Едуард Іглі (Хіглей)), французький (Олександр Пендріє), шведо-норвезький (Андрій
Пільстрем) (алфавитный список студентів) [20].
Поряд із Харківським імператорським університетом в Україні існував і плідно готував фахівців у різних галузях науки один із найстаріших університетів
Східної Європи – університет Св. Володимира (Київ,
1834). Відкриттю університету Св. Володимира сприяло закриття двох найбільших навчальних осередків
Віленського навчального округу: Віленського імператорського університету і Кременецького ліцею на
Волині після Польського повстання у 1830-1831 рр.
Університет активно залучав до навчання поляків –
уродженців Правобережної України. Якщо 1834 р. вони
становили трохи більше половини всіх студентів, то вже
через чотири роки, в 1838 р. – понад 2/3: у 1834 р. – 67,7
%, у 1835 р. – 72,5 %, у 1836 р. – 77,3 %, у 1837 р. – 77,2
% [5, с. 141-143].
Основна кількість студентів-поляків зосереджувалась на II відділенні філософського факультету, де
викладали колишні професори Кременецького ліцею.
Росіяни і українці здебільшого навчались на юридичному факультеті (у 1836 р. їх було 3/4 загального складу
слухачів), який готував насамперед чиновників, а також
на історико-філологічному факультеті. Поряд з цим, ординарний професор історії російського права Київського
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нов наводить кількість студентів, які були іноземцями за
походженням: 1835 р. – 2 студента, у 1836 р. – 1 студент,
у 1837 р. – 2 студента, у 1838 р. – 4 студента, у 1839 р. – 2
студента [4, с. 142].
У першій половині 1883 р. в університеті Св. Володимира навчалось 1710 студентів, із них 2,3 % – студенти-іноземці [6, с. 40].
На початку ХХ ст. за даними про стан і діяльність
університету Св. Володимира освіту здобували вже 2641
осіб, із них лише 56 – студентів-іноземців (приблизно
2%) [21].
Таким чином, аналіз звітів про стан і діяльність університету Св. Володимира, звітів професорів університету свідчать про те, що в університеті Св. Володимира
у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. навчались
іноземні студенти, але їх частка становила приблизно
1–2,5 % від загальної кількості студентів.
Одним із провідних навчальних закладів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. на півдні України був
Новоросійський імператорський університет (1865),
який був створений на базі Рішельєвського ліцею (1817).
Видатний професор кафедри російської історії
Новоросійського університету О. Маркевич (1848–1903)
у своїй праці «Двадцатипятилетие Императорского
Новороссийского университета» [7] висвітлив реорганізацію Рішельєвського ліцею, історію створення
Новоросійського імператорського університету, представив кафедри та видатних викладачів. Крім того, дослідник надав загальні відомості про чисельність студентів упродовж 25-ти років (починаючи з 1865 р.) існування закладу, зокрема і про іноземних студентів.
Наведені історико-статистичні дані, свідчать про
те, що в цьому навчальному закладі студенти-іноземці
отримували освіту, їх чисельність коливалась від 1 %
до 7 % від загальної кількості студентів. Починаючи з
1880 р. можемо простежити чітку динаміку збільшення
іноземних студентів в навчальному закладі (станом на
1 січня 1867 р. – 6 осіб, станом на 1 січня 1885 р. – 38
осіб, при загальній чисельність студентів – 288 і 610).
Поряд з цим, О. Маркевич зазначав, що одеське іноземне
купецтво віддавало своїх дітей на навчання за кордон [7,
с. 677].
Вивчаючи звіти про стан і діяльність Новоросійського
імператорського університету, можемо простежити динаміку зростання загальної чисельності студентів, так і
іноземних студентів [22-24] (таблицю 1). Так, у 1909 р.
в університеті навчалось 111 іноземців, що становило
3,6% від загальної кількості студентів (3066 студентів)
[22], але найбільша кількість іноземних студентів була
у 1915 р. і становила 4,1% (73 студента), при загальній
кількості студентів 1796 [24]. Поряд з цим, кількість іноземних студентів поступово зменшувалась, так, у 1909 р.
навчалось 111 студентів-іноземців, а у 1915 р. – 66 студентів-іноземців. Майже удвічі зменшилась кількість
іноземних студентів. Це свідчить про те, що суспільно-політичні події в країні значно впливали на навчання
іноземних студентів в університеті.
Таким чином, аналіз статистичних даних дозволяє зробити висновок про те, що у вищих навчальних
закладах України у другій половини ХІХ – на початку
ХХ ст. освіту здобували іноземні студенти. Іноземних
студентів приваблювали кліматичні умови. Але поряд
з цим, на прибуття до навчання іноземних студентів вагомий вплив мали суспільно-політичні події, як в країні
(революції, громадянська війна), так і на світовій арені
(Перша світова війна).
Висновки дослідження і перспективи подальших
розвідок цього напряму. У ході вивчення статистичних
даних, історико-педагогічної літератури можемо зробити висновок, що на початку ХІХ ст. відкриття університетів на території України відіграло значну роль
у розвитку культури, науки, освіти. Панівні позиції в
системі вищої освіти протягом ХІХ – на початку ХХ ст.
утримували Харківський імператорський університет
Хуманитарни Балкански изследвания. 2018. № 1
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(Харків, 1804), університет Св. Володимира (Київ,1834),
Новоросійський імператорський університет (1865).
Приїзд на навчання до України приваблював іноземців
кліматичними умовами. Високий рівень освіченості викладачів та професорів університетів привертав увагу
іноземних підданих, які віддавали на навчання своїх дітей до цих навчальних закладів. У дослідженні дотримуємось думки професора О. Макревича, про те що заможне іноземне купецтво відправляло своїх нащадків учитись за кордон. На це значною мірою впливали суспільно-політичні події, події першої світової війни тощо.
Поряд з цим, іноземні студенти, які отримували
вищу освіту на території України перевагу при виборі факультету надавали саме медичному (50 % від всіх
іноземних студентів) факультету. Технічну освіту в
Харківському технологічному інституті здобували піддані не лише балканського півострова (слов’яни), а громадяни Західної Європи.
На початку ХХ ст. хоча загальна кількість студентів
збільшилась (дані по Харківському та Новоросійському
університетам), чисельність іноземних студентів у
Харківському університеті коливалась: у 1894 р. – 22
студента (2 %), у 1903 р. – 35 студентів (2,4 %), у 1909 р.
– 45 студентів (1,1 %) у 1912 р. – 60 студентів (2 %), у
1915 р. – 33 студента (0,8 %). У Новоросійському університеті спостерігаємо загальну тенденцію зменшення
студентів: у 1909 р. – 111 студентів-іноземців (3,6 %), у
1912 р. – 75 студентів (3,7 %), у 1915 р. – 66 студентів
(2,5 %). Відтік студентів-іноземців з території України
був спровокований суспільно-політичними подіями
(перша світова війна та її наслідки). Значного поширення навчання іноземних студентів у дореволюційній Росії
не набуло.
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Аннотация. В статье представлен анализ научных исследований проблемы субъект-субъектного взаимодействия
в образовательной деятельности. Автор основное внимание уделяет необходимости изучения дидактических особенностей взаимодействия субъектов образовательной деятельности. Описано, что эффективность формирования
субъективного пространства как учеников, так и учителей зависит от характеристик построения субъект-субъектного взаимодействия между ними, функциональность которого эквивалентна достижению целей образовательного
процесса и продвижению личных самоутверждений участников учебной деятельности. Отмечается, что в условиях
гуманизации образования межличностное общение в учебной деятельности определяется не только степенью формирования коммуникативной компетентности субъектов обучения, в основном объединяющей знания, навыки и
способности, что проявляется в коммуникативных действиях и обеспечивает эффективность коммуникационного
процесса, но также включает психолого-педагогические навыки общения как ключ к эффективному субъект-субъектному взаимодействию, основанному на знаниях и жизненном опыте как учителей, так и учеников, способности
каждого из участников учебной деятельности понять себя и принять особенности психических состояний других
людей, способность корректировать коммуникативные действия учителей с учениками, учащимися между собой,
с другими людьми. Указано, что проблема формирования субъектно-субъектного взаимодействия старшеклассников в учебной деятельности имеет междисциплинарный характер и поэтому должна рассматриваться на основе
результатов изучения педагогики, психологии, социологии, психофизиологии и т. п. Доказано, что эффективность
формирования субъективного пространства как учеников, так и учителей зависит от особенностей построения субъект-субъектного взаимодействия между ними, функциональность которого эквивалентна в достижении целей образовательного процесса и в продвижении личного самоутверждения участников учебной деятельности.
Ключевые слова: субъект-субъектное взаимодействие, учебная деятельность, ученик, учитель, коммуникативная компетентность.
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Abstract. The article presents the analysis of scientific studies to the problem of subject-subject interaction in the educational activities. The article focuses on the need to study the didactic features of interaction of subjects of educational
activity. Described that the efficiency of formation of the subjective space of both pupils and teachers depends on the characteristics of the construction of subject-subject interaction between them, the functionality of which is equivalent in achieving the goals of the educational process and in the promotion of personal self-affirmation of the participants in the training
activities. It is noted that in the conditions of humanization of education, interpersonal communication in learning activities
is determined not only by the degree of formation of the communicative competence of subjects of training, which essentially integrates the knowledge, skills and abilities, manifested in communicative action and ensure the effectiveness of the
communication process, but also involves psycho-pedagogical skills of communication as the key to effective subject-subject interaction based on knowledge and life experience of both teachers and students, abilities of each of the participants
in training activities to understand themselves and to accept the modification of the mental States of others, the ability to
adjust communicative action with the contacts of teachers with students, students among themselves, with other people. It is
proved that the problem of forming the subject-subject interaction of students in learning activities is interdisciplinary, and
therefore should be regarded on the basis of the results of the study of pedagogy, psychology, sociology, psychophysiology,
and the like. It is proved that the efficiency of formation of the subjective space of both pupils and teachers depends on the
characteristics of the construction of subject-subject interaction between them, the functionality of which is equivalent in
achieving the goals of the educational process and in the promotion of personal self-affirmation of the participants in the
training activities.
Keywords: subject-subject interaction, educational activity, student, teacher, communicative competence.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами.
Радикальные современные преобразования национальных образовательных систем связаны с интеграцией
общества в европейское образовательное пространство,
в котором построение взаимоотношений между участниками образовательных процессов основывается на
приоритетных принципах личностно ориентированного,
гуманистического, компетентностного образования, педагогики партнерства, субъект-субъектного взаимодействия в учебной деятельности. В центре внимания при
любых педагогических процессах находится личность
ученика, формирование субъектности которого предусматривает целенаправленное развитие его активной
жизненной позиции, инициативности, самостоятельности в принятии решений, способности учиться на протяжении жизни.
Не менее важным является многофакторное, междисциплинарное осознание проблем в контексте общеХуманитарни Балкански изследвания. 2018. № 1

ственных, экологических, общечеловеческих аспектов;
воспитание способности критического восприятия,
всесторонней оценки различных явлений с учетом их
социальных, экономических, экологических и других
характеристик; воспитание инициативной, творческой
личности для решения разнообразных практических и
духовных проблем.
В соответствии с положениями Закона «Об образовании» достижение этой цели обеспечивается путем
формирования ключевых компетентностей, необходимых каждому современному человеку для успешной
жизнедеятельности: свободное владение государственным языком; способность общаться на родном (в случае отличия от государственного) и иностранных языках; математическая компетентность; компетентности
в области естественных наук, техники и технологий;
инновационность; экологическая компетентность; информационно-коммуникационная компетентность; обучение на протяжении жизни; гражданские и социальные
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компетентности, связанные с идеями демократии, справедливости, равенства, прав человека, благосостояния
и здорового образа жизни, с осознанием равных прав и
возможностей; культурная компетентность; предприимчивость и финансовая грамотность; другие компетентности, предусмотренные стандартом образования.
Кроме того, в Законе Украины «Об образовании»
определены общие для всех компетентности, среди
которых обязательными для формирования являются:
умение высказывать собственное мнение, критическое
и системное мышление, способность логически обосновывать позицию, творчество, инициативность, умение
конструктивно управлять эмоциями, оценивать риски,
принимать решения, решать проблемы, способность сотрудничать с другими людьми [1, с. 8].
На основе изложенного делаем вывод, что в условиях гуманизации образования межличностное общение в
учебной деятельности определяется не только степенью
сформированности коммуникативной компетентности
субъектов обучения, которая по сути интегрирует знания, умения и навыки, проявляющиеся в коммуникативных действиях и обеспечивающие эффективность
процесса общения, но и предполагает психолого-педагогическое мастерство общения – как залог эффективного субъект-субъектного взаимодействия, основанного
на знаниях и жизненном опыте как учителя, так и учеников; способностях каждого из участников учебной
деятельности понимать себя и воспринимать видоизменение психических состояний других; на умениях регулировать коммуникативные действия при налаживании
контактов учителя с учениками, учеников между собой,
с другими людьми.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых основывается авторская мысль; выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Весомое значение в разработке обозначенной проблемы имеют труды Б. Ананьева [2], А. Запорожца [3], А. Леонтьева [4],
А. Мудрика [5], В. Мясищева [6], Т. Щелиной [5], где
раскрываются теоретические положения субъект-субъектного взаимодействия, конкретизируются различные
его формы, изучается их продуктивность в учебной деятельности. Отдельные аспекты указанной проблемы
рассматривались еще с середины ХХ века. Так, ведущей
идеей деятельности выдающегося педагога прошлого
века В. Сухомлинского было развитие творческих сил
каждой отдельной личности в условиях коллективного
содружества на основе этико-эстетических ценностей,
интересов, потребностей [7, с. 206]. В контексте исследования проблемы формирования субъект-субъектного
взаимодействия старшеклассников в учебной деятельности научное и практическое значение имеют результаты исследования педагогических условий оптимизации
процесса личностного самовыражения старшеклассников: создание инновационного характера ситуаций воспитательного характера в коллективе учащихся; привлечение учащихся к различным сферам деятельности и самодеятельности; наполнение учебной и внеучебной деятельности учащихся старших классов занятиями творческого характера [8, с. 8]. По убеждению А. Хомяка, путями использования потенциала гуманитарных предметов
в формировании коммуникативной компетентности
старшеклассников является развитие у старшеклассников сознательного отношения к необходимости совершенствования навыков коммуникации [1, с. 16]. Вместе
с тем, ученые отмечают, что именно ранний юношеский
возраст является наиболее благоприятным для развития эмпатического межличностного взаимодействия,
что обеспечивается путем целенаправленного психологического воздействия на личностные качества и характеристики молодежи [9, с. 175]. Отдельные аспекты
субъект-субъектного педагогического взаимодействия
рассматриваются как условие формирования личности
будущего учителя [10, с. 265–271].
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Формирование целей статьи (постановка задачи).
Проанализировать научные поиски и очертить возможные пути решения проблемы формирования субъектсубъектного взаимодействия старшеклассников в учебной деятельности.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Прежде всего, считаем нужным уточнить сущность понятий «субъект-субъектное взаимодействие»,
«субъект-субъектное взаимодействие старшеклассников
в учебной деятельности», поскольку в ходе проведенного анализа научно-педагогических трудов нами не было
выявлено устоявшегося толкования. В справочной литературе понятие «субъект» определен как: 1) существо,
способное к познанию окружающего мира, объективной
действительности и к целенаправленной деятельности;
2) лицо, группа лиц, организация и др., которым принадлежит активная роль в определенном процессе, акте
[11, с. 1409; 12, с. 469]. Нам импонирует такое толкование взаимодействия: «процесс непосредственного или
опосредованного воздействия субъектов друг на друга,
порождающий причину обусловленности их действий и
взаимосвязь. Процесс взаимодействия требует активности для взаимной направленности действий участников
этого процесса» [13, с. 9].
Как отмечает С. Шехавцова, «субъектность позволяет рассматривать человека не в совокупности отдельных
его психических функций и когнитивных параметров,
слабо связанных характеристик и индивидуальных особенностей деятельности и поведения, а как единое целое
со всеми его индивидуальными особенностями и проявлениями, как субъект, который развивает, организует и
контролирует свою активность» [14, с. 4]. В контексте
изложенного стоит уточнить, что субъектность ученика меняет способ детерминации личностного развития
с учетом специфики учебной деятельности, социокультурной среды, уровня сформированности индивидуальных качеств, целостно влияющих на выбор моделей поведения личности в межличностных взаимоотношениях,
деятельности, жизни.
Анализ научных работ дает основания утверждать,
что достаточно распространенным является употребление таких понятий как «субъект-субъектные отношения», «межличностные отношения», «педагогическое
взаимодействие», «коммуникативная компетентность»,
сущность которых охватывает именно проблема формирования субъект-субъектного взаимодействия старшеклассников в учебной деятельности. Таким образом, исходя из сущности субъект-субъектного взаимодействия
старшеклассников и толкования понятий «субъект»,
«взаимодействие» субъект-субъектное взаимодействие
старшеклассников в учебной деятельности понимается
нами как сложный, многоаспектный педагогический
процесс опосредованного воздействия субъектов друг
на друга, взаимосвязи их действий в процессе учебной
деятельности, направленной на усвоение учениками
знаний, умений, навыков и компетентностей, предполагающих формирование личности, системы ее отношений, распространение ее внутрь коллективных и межколлективных связей и установление коммуникативных
отношений.
Формирование субъект-субъектного взаимодействия
старшеклассников в учебной деятельности представляет собой комплексное понятие, освещение которого
возможно на основании детального изучения диссертационных исследований, научно-методических работ
и периодических публикаций в педагогической, психологической, социологической, психофизиологической и
других отраслях знаний. Субъект-субъектные отношения между участниками учебного процесса могут быть
сформированы при условии независимой деятельности
этих участников, где независимость понимается как способность человека осуществлять в любой момент своей
жизни и деятельности выбор из имеющихся альтернатив
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и нести личностную ответственность за последствия
сделанного выбора. Только при этих условиях независимость будет моральной. Поэтому формирование чувства
личной ответственности у учащихся за принятые решения, за собственное поведение и действия является важнейшей задачей воспитания учащихся. Исследуя уровень развития коммуникативных умений старшеклассников как фактор их межличностных взаимоотношений, Ж. Мельник отмечает целесообразность развития:
коммуникативных навыков (достижения адекватного и
равноправного общения, способности к предотвращению и разрешению межличностных конфликтов); выработки гибкости в соблюдении правил поведения; формирование положительного отношения к сверстникам,
родителям, педагогам; терапевтического разыгрывания
тревожных ситуаций; повышение самооценки и достижение самостоятельности, уверенности в себе и восстановления чувства собственного достоинства; снижение
школьных страхов [15, с. 152–153].
В частности, важным в контексте нашего исследования является то, что учреждение общего среднего образования имеет все возможности для успешного решения
этой проблемы. Именно ранний юношеский возраст является наиболее благоприятным для развития эмпатического межличностного взаимодействия. Последнее
обеспечивается путем целенаправленного психологического воздействия на личностные качества и характеристики подростков, способствующие повышению уровня интегральной эмпатии (актуализация эмпатической
установки, развитие децентрации, антиципации, рефлексии, альтероцентризму), с одной стороны, и осознание
молодежью последствий различных видов эмпатического поведения, с другой [9, с. 175]. Так, формирование
лидерских качеств подростков происходит в процессе,
организация которого определяется как закономерная,
последовательная, непрерывная смена моментов развития взаимодействующих субъектов, как создание необходимых педагогических условий, благодаря которым
станет возможным формирование лидерских качеств
[16, с. 571].
Для субъект-субъектного взаимодействия старшеклассников в учебной деятельности важное значение
играет сформированная коммуникативная компетентность, изучению которой посвящено исследование
А. Хомяка. По убеждению ученого, путями использования потенциала гуманитарных предметов в формировании коммуникативной компетентности старшеклассников является развитие у старшеклассников сознательного отношения к необходимости совершенствования
навыков коммуникации (осознание значимости коммуникации в современном обществе, формирование позитивной и активной позиции во время общения, оказания
помощи старшеклассникам в овладении опытом взаимодействия); стимулирование направленности обучения
школьников коммуникативной деятельности (организация бесед, диспутов, проведение дополнительных занятий, формирование умений работать командно, имитация и решения ситуаций межличностного общения);
совершенствование опыта общения старшеклассников
путем привлечения учащихся к различным формам активной коммуникации, креативной учебной деятельности, внедрение в учебно-воспитательный процесс инновационных ролевых игр, заданий и упражнений, обеспечение индивидуальной помощи ученикам по развитию
навыков общения, организация коммуникативных тренингов) [1, с. 16]. В современном мире важную роль в
общении играет виртуальная среда, поэтому возникает
необходимость активного привлечения информационно-коммуникационных средств для осовременивания
субъект-субъектного взаимодействия старшеклассников
в учебной и внеучебной деятельности [17, с. 18–22].
Вместе с тем, отдельно стоит представить научный
интерес исследователей к изучению проблемы подготовки будущих учителей к субъект-субъектному педагоХуманитарни Балкански изследвания. 2018. № 1
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гическому взаимодействию [10, с. 265–271]. В. Хитрюк
[1] и др. [18-24] исследуют проблему субъектности и инклюзивной готовности будущих педагогов. Я. Фарина в
своем диссертационном исследовании обосновала субъектность студента как объекта образовательного воздействия высшей школы с точки зрения социологии [25]. В
учебной деятельности субъект-субъектный подход реализуется на основе принципов индивидуализации и дифференциации. Назначение принципа индивидуализации
состоит в учете индивидуальных особенностей и создании условий для развития каждого ученика. В результате всестороннего изучения учащихся у учителя должно
создаваться четкое представление о характере каждого
из них, о его интересах и способностях. Способы, приемы и темп обучения подбираются с учетом различий
школьников, уровня развития их познавательных способностей.
Таким образом, субъект-субъектное взаимодействие
в учебной деятельности обеспечивает формирование
умений и навыков ученика, которые в условиях «горизонтального» построения взаимоотношений развиваются и совершенствуются путем применения полученных
знаний в разнообразных практических ситуациях, мастерски созданных учителем в учебной среде на основе
использования инновационных педагогических технологий и дидактических принципов обучения.
Достижение требований Государственного стандарта
базового и полного общего среднего образования в контексте деятельностного подхода, предполагает развитие «горизонтальных» отношений между участниками
учебного процесса (учитель – ученик, ученик – учитель,
ученик – ученик) в противоположность «вертикальным»
субъект-объектным отношениям с доминированием авторитетности учителя над существующими чувствами
страха, неуверенности, повинности учеников.
Выводы и перспективы дальнейших исследований
этого направления. Следовательно, проблема формирования субъект-субъектного взаимодействия старшеклассников в учебной деятельности является междисциплинарной, поэтому и рассматривать ее следует исходя
из результатов исследования педагогики, психологии,
социологии, психофизиологии и тому подобное.
Эффективность формирования субъектного пространства как учеников, так и учителей зависит от особенностей построения субъект-субъектного взаимодействия между ними, функциональность которой является
равнозначной как в достижении целей образовательного
процесса, так и в содействии личностному самоутверждению участников учебной деятельности.
Целенаправленный учебный процесс предполагает взаимодействие учителя и учащихся в направлении
формирования у учащихся общепредметных компетентностей, очерченных стандартом образования. В таком
случае приоритеты во взаимоотношениях между участниками учебной деятельности определяет учитель. Это
касается организации обучения, определения целей
урока, отбора содержания и формы, инновационных педагогических технологий. Обозначенные методические
составляющие являются своеобразными «инструментами» организации учебной деятельности и только при
условии их качественного содержательного наполнения
компетентным учителем возможна реализация не только
цели урока, но и достижение ценностно-содержательного творческого взаимодействия, опосредованного субъект-субъектными отношениями между участниками этого процесса, стремящимися к самореализации на основе
осознания важности обучения. Таким образом, стратегию развития личности ученика как субъекта обучения
закладывает учитель, руководствуясь не только выполнением стандартов образования, а, в первую очередь,
создает атмосферу для благоприятного формирования
субъектного пространства личности на основе субъектсубъектного взаимодействия в учебной деятельности.
Перспектива дальнейших исследований проблемы
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субъект-субъектного взаимодействия старшеклассников
состоит в разработке педагогических технологий для
профилактики возможных конфликтных ситуаций, что
также будет способствовать более качественному субъект-субъектному взаимодействию.
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Анотація. У статті обговорюється потенційні можливості застосування синхронного й асинхронного навчання, як засобу реалізації індивідуальної стратегії підготовки ІТ фахівців зокрема у процесі вивчення іноземної
мови, як однієї з умов якісної підготовки ІТ професіонала. Створення умов, що враховують психолого-педагогічні
особливості студентів, які спрямовані на успішний розвиток продуктивного мислення та навчальної діяльності − одна
з найважливіших проблем теорії і практики навчання студентів, зокрема ІТ-напряму. Задля виявлення потенційних
можливостей застосування асинхронно-синхронного навчання майбутніх ІТ-фахівців у статті відображено
комплексну діагностику процесу фахової підготовки студентів ІТ-спеціальності. На основі проаналізованої й
узагальненої обробки отриманих результатів, обґрунтовано доцільність імплементації дослідження та сформовано
модель реалізації гібридного онлайн середовища на основі поєднання синхронного й асинхронного режиму навчання. Застосування результатів дослідження у процесі підготовки ІТ-фахівців надасть змогу викладачам-новаторам
враховувати індивідуально-психологічні особливості студентів, а також специфіку конкретних професійних груп,
індивідуалізувати навчальний процес з метою формування професійної самостійності, на основі активації реалізації
сучасних стратегій організації та реалізації навчання. Представлені результати досліджень є окремим аспектом
підготовки фахівців з інформаційних технологій та передбачає перспективу подальших досліджень, зокрема розробки шляхів формування готовності майбутніх фахівців з інформаційних технологій до реалізації індивідуальних
стратегій у професійній діяльності.
Ключові слова: асинхронні засоби навчання, синхронні засоби навчання, онлайн навчання, іноземна мова,
Інтернет-ресурси, зв’язок.
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Abstract. The article discusses the potential applications of synchronous and asynchronous learning as a means of
implementing an individual strategy of training it professionals in particular in the process of learning a foreign language, as
one of the conditions of high-quality training of it professionals. Creating conditions that take into account the psychological
and pedagogical features of students, which are aimed at the development of productive thinking and learning activities-one
of the most important problems of the theory and practice of teaching students, in particular IT − direction. To identify the
potential applications of asynchronous-synchronous training of future it professionals, the article reflects a comprehensive
diagnosis of the process of professional training of it students. On the basis of the analyzed and generalized processing of the
obtained results, the expediency of the study implementation is substantiated and a model of the hybrid online environment
implementation based on a combination of synchronous and asynchronous learning mode is formed. Application of the
research results in the process of training of it specialists will allow teachers-innovators to take into account the individual
psychological characteristics of students, as well as the specifics of specific professional groups, to individualize the learning
process in order to form professional independence, based on the activation of the implementation of modern strategies of
organization and implementation of training. The presented research results are a separate aspect of training of specialists in
information technology and provides for the prospect of further research, in particular, the development of ways of formation
of readiness of future specialists in information technology in the implementation of individual strategies in professional
activities.
Keywords: asynchronous learning, synchronous learning, online learning, foreign language, Internet resources, communication.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. У Національній доктрині розвитку освіти України
у ХХІ столітті зазначено, що головною метою системи
освіти є створення умов для розвитку й самореалізації
кожної особистості, здатної до навчання впродовж життя. Одним із основних завдань постає оновлення освітнього процесу психолого-педагогічними, дидактичними, методичними та навчально-виховними компонентами щодо належного та раціонального застосування
інформаційних технологій на всіх освітніх рівнях. Це
стало важливим орієнтиром на шляху вдосконалення
педагогічного процесу й набуває особливого значення в
контексті підготовки майбутніх фахівців як компетентних, самостійних, активних і творчих особистостей із
високим рівнем знань, умінь і навичок, що набуті завдяки технологізації освітнього процесу [1], [2].
ІТ-фахівець як фахівець нового типу з особливим
складом мислення, здатний до вияву активності, самостійності, відповідальності, незалежності, автономності
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та творчості в нестандартних професійно значущих ситуаціях, а також у розмаїтті комунікативної взаємодії на
загальнолюдському рівні, має вільно володіти іноземною мовою й високим рівнем комунікативної компетентності [3].
Більшість технологій, мов програмування, бібліотек,
документацій, Інтернет-ресурсів викладені англійською
мовою. Оволодіти цифровою грамотністю і стати професійно конкурентоспроможним в сьогоднішньому глобальному середовищі часто потребує необхідності у здобутті знань з англійських ресурсів, що є важливим для
фахівці ІТ напряму.
Фахівці у сфері ІТ зіткнулися з бар’єрами у процесі
читання навчальних матеріалів, технічної комунікації,
читанні і написанні коду програмного забезпечення,
оскільки найпопулярніші мови програмування створені
англійською мовою. Їхні довідкові системи і приклади
коду написані англійською мовою, їх системні бібліотеки і супутні документи API засновані на англійській
мові, найпопулярніші підручники, MOOCs масиви і дис75
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кусійні онлайн-майданчики в основному англійською
мовою. Англійська також є офіційною мовою багатьох
міжнародних спільнот програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом. Хоча переклади наведених технологій існують, люди часто сприймають їх, як джерела
з низькою якістю, ніж оригінальні англомовні версії.
Постає питання про пошук новітніх підходів, методів
та засобів формування комунікативних компетентностей майбутніх ІТ-фахівців, зокрема засобами Інтернеттехнологій.
У нинішніх реаліях сьогодення Інтернет-навчання
іноземним мовам стає найбільшою інноваційною зоною
в практиці підготовки фахівців різних сфер.
Електронне навчання, як один з напрямів дистанційного навчання, що базується на застосуванні інформаційних технологій, все частіше стали виділятися поняття
«синхронності» й «асинхронності». Звернення до таких
понять у педагогічному контексті, як це помилково
може здатися на перший погляд, далеко не нове.
Синхронним навчанням є всім добре відоме навчання на практичному занятті або на лекції у вузі. Під
синхронним навчання можна розуміти навчання, під час
якого взаємодія між тими, хто навчає, і тими кого навчають відбувається в один і той же час.
Асинхронне навчання – це неодночасне навчання, у
процесі якого взаємодія між суб’єктами навчання відбувається в різний час.
Онлайн навчання має здатність бути ідеальним засобом вивчення іноземної мови, оскільки синхронні й
асинхронні технології надають велику кількість функцій
для забезпечення організації і проведення творчої педагогічної діяльності, що в свою чергу в нинішніх умовах
життєдіяльності суспільства є дуже актуальним напрямом застосування інформаційних технологій у процесі
професійної підготовки фахівців, зокрема фахівців з інформаційних технологій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується автор; виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Аналіз психолого-педагогічної та
наукової літератури показав, що проблемі стратегічних
напрямів удосконалення професійної підготовки мовознавців приділялася увага таких вчених як Н. Арістової
[3], І. Сімкова [4], Т. Семигінівська [5], Ю. Шелес [6]
та ін.
Педагогічним умовам застосування інформаційних
технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців
присвячено дослідження Л. Асадулина [7], В. Левченко
[8], О. Малихіна [1], О. Рогова [9] та ін. [10-14].
Теоретико-методологічні засади організації навчального процесу за допомогою застосування віртуального
навчального середовища розкрито в працях В. Бикова
[15], М. Братко [16], І. Воротникова [17] та ін. [18-23].
Питання синхронності й асинхронності навчання
розглянуто в студіях В. Биков [15], І. Козаченка [24] та
ін.
Формування цілей статті (постановка завдання).
Здійснення узагальнувального аналізу перспективного
застосування синхронних й асинхронних онлайн засобів
підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій у процесі вивчення іноземної мови.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В
умовах глобалізації навчання іноземної мови підготовка ІТ-фахівців є більш гнучкою й адаптивною, завдяки сучасним технічним досягненням, а також новими
підходами до навчання, що ґрунтується на принципі
гуманізації освіти. Розвиток світового соціуму призвів
до інтеграцію інформаційних технологій в освітнє середовище, що в свою чергу зумовлює створення дидактико-методичних умов й підходів щодо реалізації гуманістично-орієнтованого вивчення іноземної мови у процесі
формування інтерактивних комунікативних умінь міжкультурного спілкування, методично-домінантою якої є
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орієнтація на формування майбутніх фахівців як суб’єктів діалогу культур.
Новітні інформаційні технології надають можливість
розвивати не тільки репродуктивні форми мовленнєвої діяльності: читання, сприйняття й розуміння усної
мови, але і продуктивні форми: говоріння та письма.
Глобальна мережа зробила можливим спілкування в режимі реального часу. Це надало можливість посилити
комунікаційну та культурологічну спрямованість практичних занять з іноземної мови. Розвиток міжкультурної компетенції з області теоретичних постулатів стало
життєвою реалією.
Провідним компонентом змісту навчання іноземної
мови є не основи наук, а способи діяльності: говоріння,
аудіювання, читання, письмо. У процесі дистанційного
навчання іноземним мовам потрібно організувати роботу студентів так, щоб вони мали змогу самостійно під
керівництвом викладача виконувати ті чи інші види діяльності, що в свою чергу призводить до появи чималої
кількості проблем. У відповідь на проблеми вивчення
іноземної мови викладачі й дослідники намагаються
знайти їх рішення, експериментують з різними інноваційними технологіями, такими як аудіо й відеокасети,
мобільні телефони, графічні пакети, а також окремі
онлайн-інструменти. Ці технології ефективні до певного
моменту, але жоден з них не задовольняє потреби вивчення мови комплексно. На інновації в електронному
навчанні значний вплив має мова навчання й викладання. Оволодіння мовою являє собою багатогранний
процес, який відбувається спонтанно в комунікативній
ситуації.
В. Левченко кидає виклик освітнім системам, які забезпечують педагогічне проектування, тобто складають
той же зміст і методику навчання для всіх студентів.
Студенти ІТ-напряму володіють множинним інтелектом
і кожен з їх має різний когнітивний підхід до навчання.
Для задоволення численних й унікальних стилів навчання студентам потрібно запропонувати кілька стратегій вивчення іноземної мови щоб розширити ландшафт
процесу навчання, який здатний набувати статус глобального спілкування, тому що онлайн-навчання надає
глобальний контекст для вивчення іноземної мови [8].
О. Малихін, Н. Арістова стверджують, що взаємодії
лише з навчальним матеріалом для якісної підготовки
знавця мови не вистачає. Ефективна взаємодії між педагогом й студентом є ключовим фактором для успішного навчання. В межах вивчення іноземної мови, взаємодія зазвичай розглядається як невід’ємна частина
комунікативного мовного навчального процесу [1], [3].
Центральне місце в комунікативному підході є поняття
«мова» – це інструмент соціальної комунікації та взаємодії, розширені від цього поняття, характеристики
можна сформулювати наступним чином:
− особлива увага акцентується на використання мови
в соціальній та технічній взаємодії;
− акцент робиться на навчання спілкування через
спілкування на мові, що вивчається;
− введення автентичних текстів в навчальному середовищі;
− здійснювати підготовку ІТ-фахівців не тільки мовою, що вивчається, але й організовувати сам процес
навчання цією ж мовою;
− робити акцент на застосуванні мови, що вивчається
в реальних життєвих і професійних ситуаціях.
Перераховані принципи однаково важливі для успішного навчання іноземної мови, і вимагають методик, які
включають в себе основні існуючі у кіберпросторі технології. Переводячи їх у розряд засобів навчання й виховання, можна розділити на дві групи: засоби синхронної
комунікації (synchronous communication tools) та засоби
асинхронної комунікації (asynchronous communication
tools).
Асинхронний режим навчання є найбільш поширеною, гнучкою формою онлайн-навчання. Асинхронне
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електронне навчання – це найбільш прийнятий метод
для онлайн-освіти, так як студенти не обмежені часом і
мають здатність взаємодіяти з навчальним матеріалом у
будь-який час.
Завданням викладача за такої форми навчання є забезпечити всі можливі матеріали для підготовки студента в зручний для нього час і завантажити їх на онлайн-ресурс, студент навчається у зручний для себе час протягом певного встановленого викладачем терміну [25].
Матеріали заняття доступні через систему управління
навчанням (LMS) або інших подібних каналів.
З точки зору технічних вимог (таких як потреби додаткового обладнання), асинхронні методи є більш доступними в порівнянні з синхронними. Основною проблемою асинхронних методів навчання – це відсутність
інтерактивності між викладачами та студентами. Однак
це може бути перевагою для студентів на початковому
рівні вивчення мови.
До асинхронного режиму навчання можна віднести
такі загальні комунікаційні Інтернет-технології:
1. Форуми і дошки оголошень. Зручність їх використання полягає у публічному обміні досвідом, знаннями
та іншою інформацією. Обговорення на форумі має бути
корисним у розвитку дискурсу для боязких студентів через анонімність особистості.
2. Електронна пошта, одна із перших засобів комунікації мережі Інтернет і все ще не менш популярна серед
інших. Цілеспрямовані запитання, завдання, відповіді
або твердження можна відправляти будь-якому учаснику процесу навчання на електронну адресу. Цей вид
зв’язку підходить тільки для персонального, «адресного» спілкування, роблячи публічні обговорення некоректними [9].
3. Блог – це сторінка сайту, представлена у вигляді
журналу, щоденника або календаря, в якому інформація розташовується в хронологічній послідовності. Блог
може оновлюватися щодня/ щотижня/ щомісяця. Правом
розміщення інформації та редагування блогу має його
адміністратор, відвідувачі блогу можуть залишити свої
коментарі до статей. У блозі можна розмістити фотографії, аудіо, відео, посилання на інші сайти, статті, тощо
[7].
4. Wiki – це відносно новий і найпопулярніший спосіб обміну інформацією. Це веб-сайт, контент якого
наповнюється будь-яким з учасників навчання, з можливістю багаторазового редагування та внесення нових
даних. Групова участь у створенні матеріалу робить
процес цікавим, залучаючи студентів до формування базису знань.
Асинхронне електронне навчання має здатність бути
складним продуманим набором стратегій, що сприяють
мотивації студентів, довіри, участі у вирішенні проблем, аналітичним навичкам мислення вищого порядку.
Однак, асинхронний режим має свої недоліки в плані
зниження прямого зворотного зв’язку та оперативної
взаємодії. Сором’язливість суб’єктів навчання зменшується через відстань, яка знижує страх перед викладачем, напруга залишається низькою у процесі чого
студенти мають можливість працювати над вивченням
мови більш новаторсько і творчо.
Асинхронна комунікація не так інтерактивна, як синхронна, але вона більш гнучка. Студенти одержують і
вивчають потрібну їм інформацію в зручний для себе
час, у процесі чого їм не потрібно відразу надавати відповідь викладачу. У них є час почитати, подумати, прийти до висновків і рішень без зовнішнього тиску. Ще
однією позитивною рисою асинхронної комунікації є її
повсюдне поширення. В наші дні складно знайти людину, у якої не було б електронної пошти [8].
Гнучкість асинхронної комунікації є водночас її недоліком: відповіді на електронний лист можна чекати
годинами, днями, іноді навіть тижнями. Таке гальмування може призвести до того, що інформація втратить
актуальність. Такий тип комунікації ідеальний в тому
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випадку, якщо потрібна зважена відповідь або реакція.
В основі асинхронного принципу організації освітнього процесу лежить конструктивістська теорія навчання, що надає студенту більшу свободу під час вибору
дисциплін і продовження освіти, одночасно покладаючи
на нього більшу відповідальність за власне навчання,
ніж за умови синхронної організації освітнього процесу
[26].
Засоби синхронної комунікації – це Інтернет-технології, що надають можливість спілкуватися в режимі реального часу (чат, відеочат й аудіочат). За допомогою
відеозв’язку, грань між присутністю студентів в аудиторії та дистанційним навчанням фактично зникає. Такий
метод отримання знань поєднує в собі усі позитивні якості класичного й дистанційного навчання.
За такої форми проведення занять практично імітується звичайний навчальний процес, оскільки передається як аудіо, так і відеозображення від викладача до
студента і від студента до викладача у режимі реального часу. Лекції, обговорення і презентації відбуваються
у визначений час. Усі студенти, які хочуть прийняти
участь в них, мають бути онлайн. Такий вид навчання
дуже нагадує класичне навчання у закладах вищої освіти, і відрізняється лише тим, що учасники онлайн-сесії
зазвичай знаходяться на відстані один від одного [25].
Найбільш поширеними варіантами спілкування є
персональні чати між двома учасниками процесу навчання. Однак у зв’язку з необхідністю чат має змогу
бути публічним, з трьома і більше учасниками процесу
навчання. Синхронні мережеві дискусії мають функції
для поліпшення розуміння складних питань віддаленими особами які є носіями іноземної мови. Однак, це
буває проблематично для студентів через терміни доступності й запланованого часу дискурсу. До недоліків
можна також віднести відсутність візуального контакту,
з боку викладача – неможливість перевірити з ким він
спілкується. Це особливо важливо в моменти тестування
й контролю знань студентів.
Функція резервного копіювання тексту чату надає
можливість по закінченні спілкування аналізувати чатлог (Chatlog) з точки зору граматики, лексики, пунктуації, стилістики та на цій основі вибудовувати нові види
завдань [7].
Синхронні засоби дистанційного навчання здатні
створити ефект присутності в навчальній аудиторії, незалежно від віддаленості усіх суб’єктів навчання один
від одного. Застосування аудіо- й відео- чату надає можливість відчути особистий контакт, як з викладачем, так
і з іншими студентами. Викликати почуття спільності
через навчання у співпраці. Зворотний зв’язок сприяє
студентам у миттєвому вирішенні виникаючих проблем,
з якими стикаються учасники чату під час навчання.
Переваги чату й конференції на відміну від живого
спілкування полягає в психологічному аспекті. У будьякий момент можна відключити показ відео, зображення, вимкнути звук або текстовий чат, або обмежити спілкування лише з певним колом осіб. Контроль діалогу, за
допомогою конференції, надає більше впевненості студенту і надає йому змогу зосередитися на навчальному
матеріалі.
Прикладами засобів, що надають можливість синхронного спілкування за допомогою звукового й відео-зв’язку, є Viber, Skype, TeamViewer й Yahoo Messenger
та ін. Користувачі наведених технологій мають можливість встановити миттєвий голосовий або текстовий
зв’язок з абонентом, що знаходяться в будь-якій точці
земної кулі за наявності у нього подібних програм.
Деякі проблеми синхронного навчання у вигляді
чату виникають через необхідність хорошого Інтернетканалу в студентів. Учасники психологічно некомфортно себе почувають під час переривання трансляції конференції через технічні проблеми Інтернет-зв’язку.
Суміш з двох режимів (синхронного та асинхронного) надає студентам можливість ефективніше вчити77
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ся, ніж будь-який з окремих моделей. Асинхронний і
синхронний режим доповнюють один одного у процесі
викладання й вивчення іноземної мови через розмовну
базу та конструктивістський підхід на основі діалогу,
рефлексії і досвіду. У процесі змішування, режими мають здатність бути прекрасним взірцем для активізації
пізнавальної діяльності студентів, обробка інформації
й мотивації пізнавальних процесів. Вивчення мови – це
більше навик, орієнтованої на процес оволодіння знаннями, а не на майстерність його застосовування. Розвивати
навички аудіювання та говоріння, періодичних синхронних сесій не потрібно. Більшість студентів працює
і навчаються одночасно, асинхронний режим є більш
доцільним, щоб уникнути тривоги, викликаної тим, що
строки в синхронних сесій закінчилися.

Рисунок 1 – Показники студентів щодо впливу синхронних й асинхронних сесій на поліпшення
особистісно-орієнтованого процесу оволодіння
іноземною мовою*
* Складено автором
З метою виявлення у студентів думки щодо впливу
синхронних й асинхронних сесій на поліпшення особистісно-орієнтованого процесу оволодіння іноземною мовою, здійснено комплексну діагностику процесу фахової
підготовки студентів факультету інформаційних технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України. Дослідження проводилося за
допомогою застосування ресурсу Google форми. У дослідженні приймали студенти 1−5 курсів спеціальностей:
«Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні
науки та інформаційні технології», «Комп’ютерна інженерія», «Інформаційні управляючі системи та технології», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг».
На основі проаналізованої й узагальненої обробки отриманих результатів, можна констатувати висновок, що 1−2
курси студентів надують більшу перевагу асинхронному
режимі навчання, а студенти 3−5 курсів більше зосереджують свою увагу на синхронному режимі. Результати
дослідження продемонстровані на рисунку 1. Окремий
аспект дослідження вказує на те, що студенти хотіли б
отримати суміш з двох моделей, що забезпечить найкращий процес вивчення іноземної мови. Обидва режими доповнюють один одного: синхронний має можливість бути
застосований для обговорення більш складних понять, а
асинхронний режим буде доречний там, де студенти не
обмежені часом і мають здатність взаємодіяти з навчальним матеріалом у вільний час. Обидві стратегії навчання сприяють різному виду когнітивної обробки пізнання
студентів щодо вивчення іноземної мови. Жодна система
не може бути ідеальною, однак, зусилля по досягненню
кращих можливостей вивчення іноземної мови слід продовжити. Гібридна або змішана модель може бути вирішенням багатьох проблем вивчення мови.
Синхронні умови навчання, забезпечують взаємодію
в режимі реального часу, які можуть бути засновані на
співробітництві викладача і студента, однак, синхронний
сеанс вимагає одночасної присутності суб’єктів навчання. З іншого боку, асинхронні середовища не обмежені
часом і студенти мають можливість працювати у своєму
власному темпі. Гібридне онлайн середовище поєднує в
собі властивості синхронного і асинхронного навчання
які можуть мати абсолютно різні схеми організації ро78

боти.

Рисунок 2 – Гібридне онлайн середовище на основі
поєднання синхронного й асинхронного режиму*
* Складено автором
Інтерактивний і різноманітний комунікативний
підхід застосування навчальної платформи Moodle надає можливість студентам працювати разом, як в синхронному, так і асинхронному режимі для досягнення
поставлених освітніх цілей. Застосування платформи
електронного навчання, дистанційної освіти засноване
для полегшення комунікації між учасниками освітнього
процесу.

Рисунок 3 – Навчальний портал національного університету біоресурсів і природокористування України
[27]
Навчальний портал Moodle має можливість інтегруватися з Інтернет-діяльністю, що сприяє підвищенню знання іноземної мови й розвитку цифрової компетентності, що є важливою властивістю для ІТ-фахівців.
Портал надає студентам можливість: отримати веб-доступ до засобів масової інформації; доступ до файлів
завантажених викладачами. Взаємодіяти з викладачами
та студентами безпосередньо через мережу Інтернет використовуючи як інструменти порталу, так і додаткові
можливості глобальної мережі. Завантажувати матеріали для навчання на портативні пристрої та безпосередньо застосовувати їх для процесу навчання, оскільки
більшість сучасних мобільних пристроїв підтримують
всі можливості використання порталу. Підвищує студентську автономію. Водночас викладачі мають можливість: отримати інформацію про студентів через профілі,
розміщені на сайті; скачувати плани занять, роздаткові
та інші матеріали; відслідковувати й оцінювати прогрес
навчання студентів.
На платформі присутня можливість робити форуми, які є найкращими для практики іноземної мови та
виявлення помилок окремих студентів. Для студентів,
які мають низький рівень знання мови, форум – це хороший вибір, щоб допомогти їм освоїти мовний аспект
своєї спеціальності. Для студентів з більш високим рівнем знань можна використати для створення спільних
документів між викладачем й студентами, роботою над
проектом.
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Додатковою можливістю платформи Moodle є її
здатність інтегруватися з такими Інтернет-сервісами як
YouTube, Skype, сервіси Google. Потрібно відзначити,
що вивчення англійської мови по Skype до цього часу
залишається новинкою в галузі викладання іноземних
мов і не всі випробували такий спосіб навчання, на форумах в Інтернеті та в стінах мовних закладів нерідко ведуться суперечки, наскільки ефективні такі заняття, які
у них переваги і недоліки. Але те, що без англійської по
Skype загальна картина сучасних мовних методик буде
неповною, стало залізним фактом. Якби це було незручно для студентів, навряд чи б такий спосіб накопичення і
вдосконалення знань отримав би таке широке поширення.
Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок цього напряму. В умовах інформаційної
революції необхідно швидко реагувати на всі зміни в
інформаційних технологіях, адаптувати та інтегрувати
новітні засоби навчання в навчальний процес, використовуючи їх переваги й потенційні можливості.
Застосування сучасних інформаційних технологій сприяє
розвитку рівня самостійності й автономності студентів.
Електронні засоби навчання розвивають мовленнєві
уміння й навички, отримувати актуальну інформацію в
різних областях людського знання. Відеоконференції,
голосові конференції й комплекс асинхронних засобів
комунікацій сприяють встановленню міжособистісного
діалогу безпосередньо один з одним, з можливістю
публічного обговорення та залучення в дискусію будьякого з учасників освітнього процесу. Синхронні й
асинхронні онлайн засоби навчання за умови грамотної
розробки дидактичної й технічної сторони навчання
іноземним мовам, завдяки регулярному й професійному
супроводу студентів протягом всього курсу, високій
мотивації слухачів і наявності необхідного технічного
забезпечення та електронних освітніх ресурсів навчання іноземним мовам, складає конкуренцію традиційним
формам навчання, так як гібридний режим синхронних
й асинхронних онлайн засобів навчання забезпечує
студентів всіма видами мовленнєвої діяльності та
формує у них комунікативну компетентність, що є головною метою навчання іноземним мовам.
Представлені результати досліджень є окремим аспектом підготовки фахівців з інформаційних
технологій. Перспективою подальших досліджень є
розроблення шляхів формування готовності майбутніх
фахівців з інформаційних технологій до реалізації
індивідуальних стратегій у професійній діяльності.
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