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Усвідомлення негативних наслідків на�
уково�технічного прогресу обумовило
звернення суспільної спільноти до переос�
мислення наукових, філософських, соці�
альних та освітянських парадигм. Посту�
пово людиноцентрична парадигма у виг�
ляді різноманітних філософських течій –
феноменології, філософської антропології,
екзистенціалізму, герменевтики – завойо�
вує науковий і освітянський простір. Ос�
мислення важливих проблем педагогіки, її
цілей, завдань, принципів у рамках мето�
дології освіти відбувається в контексті гу�
маністичної парадигми, що розглядає
людину як унікальну неповторну ціліс�
ність, активну творчу істоту, котра може
впливати на свій розвиток і життя завдя�
ки власним смислам і цінностям. Тому ме�
та освіти – пізнання сутності людини,
прагнення до її піднесення і самовиражен�
ня. Стратегія реформування сучасної осві�
ти визначається концептуальними ідеями,
що наголошують на ролі культури і мис�
тецтва як духовних джерел і способів роз�
витку цілісної особистості, її світосприй�
мання, світобачення і світорозуміння. 

Проблеми педагогічної методології вис�
вітлено у наукових публікаціях: В. Андру�
щенко, А. Алексюка, Ю. Бабанського,
І. Беха, І. Бондаря, С. Гончаренко, В. Заг�
вязінського, І. Зязюна, М. Данилова,
В. Краєвського, В. Кременя, В. Кудіна,
В. Лутая, Н. Ничкало, О. Савченко B. Шу�
бинського та ін. У сучасній філософії мис�
тецької освіти (Л. Масол, Н. Мирополь�
ська, Г. Ніколаї, О. Олексюк, В. Орлов,
Г. Падалка, О. Рудницька, О. Щолокова,
О. Шевнюк, Г. Шевченко та ін.), робиться

наголос на взаємному зв'язку між наукою,
культурою і освітою й підкреслюється, що
духовний пошук особистості тісно пов'яза�
ний із творчим навчанням (зокрема мис�
тецьким або за допомогою мистецтва),
здатним гуманізувати процес навчання,
динамізувати розвиток і культурне збага�
чення особистості.

Мета статті полягає у розкритті єднос�
ті методологічних підходів до розвитку
світоглядної сфери особистості засобами
природничих і мистецьких дисциплін;
визначенні можливостей мистецької осві�
ти в обґрунтуванні необхідності зміни сві�
тоглядних орієнтирів сучасного суспільс�
тва й зокрема, освіти – від світобачення
людини, яка через незнання руйнує себе,
природне оточення і Всесвіт, до світоба�
чення людини, яка олюднює Всесвіт, вико�
ристовуючи наукомісткі технології з ме�
тою вдосконалення себе й навколишнього
середовища. 

Сучасні дослідники (В. Лук'янець,
О. Кравченко, О. Мороз, Л. Озадовська та
ін.) наголошують на тому, що шквал нау�
ково�технічних революцій, який спонукав
до вибухового розвитку таких наукових
галузей як нерівноважна термодинаміка,
синергетика, квантово�польова космофі�
зика й потужних наукомістких техноло�
гій: молекулярно�біологічної, нанотехно�
логічної, інформаційно�медійної, диги�
тальної, комп'ютерно�мережевої, змінив
світоглядні обрії людства, адже новітні
фундаментальні наукові теорії відкрили
перед людством безмежні можливості на�
уково�технологічного перетворення не
тільки матеріально�просторового, але й
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У статті розкривається єдність методологічних підходів відносно розвитку світоглядної сфе�
ри особистості засобами природничо�наукових і художніх дисциплін; визначаються можливос�
ті художньої освіти в обґрунтуванні необхідності зміни світоглядної парадигми сучасного сус�
пільства.

В статье раскрывается единство методологических подходов  относительно развития миро�
воззренческой сферы личности средствами естественно�научных и художественных дисцип�
лин; определяются возможности художественного образования в обосновании необходимости
смены мировоззренческой парадигмы современного общества.

The article is devoted towards unity attitude in methodology of natural �mathematics and art�pedago�
gical in the system of education is determined in the contemporary society, development outlook teac�
her's of art discipline.

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНО�
ГУМАНІТАРНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ: ЗМІНА СВІТОБАЧЕННЯ

С.О. Соломаха

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ
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ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ
Які ж позитивні моменти й ризики для

людства несе науково�технічний прогрес і
які можливості для розвитку особистості
дають гуманізація й гуманітаризація ос�
вітнього простору, зокрема у сфері мис�
тецької освіти?

На думку О. Кравченко [1, 36�113], най�
перша проблема, яка з огляду на вище�
вказане постає перед наукою й освітою, –
втрата відчуття реальності. Науковий бік
проблеми полягає в тому, що основою ос�
нов побудови традиційних наукових тео�
рій, які об'єктивно відображають реаль�
ність, є неперервна експериментальна
доступність перевірки будь яких фактів.
Так відбувалося доти, доки у певних аван�
гардних галузях науки (наприклад,  кос�
мофізиці) тенденція дедалі більшого аб�с�
трагування не призвела до універсального
математичного охоплення Всесвіту за до�
помогою суперабстракцій, а з іншого – до
повної втрати "природності" у феноменах,
досліджуваних наукою. Класична форму�
ла досліджень – від живого споглядання
до абстрактного мислення і від нього – до
практики зазнала суттєвих змін і врешті��
решт сама стала абстракцією. 

Проблема втрати реальності експери�
менту полягає в тому, що сучасна людина
увійшла в квантові й релятивістські світи,
у світи нескінченно малого й великого, а
найголовніше – відкрила незбагнений світ
космічних енергій, які створюють і руйну�
ють Всесвіти. Порівняно прості закони
класичної механіки змінилися спочатку
ймовірнісними й надалі змістилися в ца�
рину, де здобуті закони взагалі не діють і
не можуть об'єктивно відображати реаль�
ність Всесвіту, а лише слугують частко�
вим надзвичайно звуженим феноменоло�
гічним контекстом істинності теорій Всес�
віту. Тож абстракції, до яких вдаються су�
часні фізики, сягають таких висот, за яки�
ми реальне ледь�ледь проглядається. За�
мість звичайних наочних абстракцій, які
продукував мозок людини, споглядаючи
навколишній світ, з'явилися абсолютно не
наочні абстракції на кшталт суперструн,
мембран, суперхвиль тощо. Наукова ді�
яльність дедалі більше нагадує художню
діяльність письменників�фантастів, нау�
кове мислення стає більш художнім. 

Хоча наука сьогодні нагадує матема�
тичне чаклунство, не треба думати, що су�
часні фізики є якимись легковірними фан�
тастами. Приголомшливі наукові відкрит�
тя підтверджені сучасними технологіями.
В чому ж справа? Логіка впровадження
теоретичного спостереження й матема�
тичного розрахунку проста. Справа – у
методах дослідження. Сучасна наука бага�
то в чому ґрунтується на феноменології,
герменевтиці, які апелюють до творчого
абстрактного мислення на межі інсайту

інформаційно�медійного, гуманітарного
середовища  людини. 

Нова інтелектуально�світоглядна ат�
мосфера, перенасичена науковими від�
криттями, суттєво деформувала методо�
логію природничих і гуманітарних наук.
Перетворивши гігантський масив природ�
ничо�наукових знань на суму наукоміс�
тких технологій, НТР дала змогу людству
опанувати двома найважливішими стра�
тегічними ресурсами – речовиною і енер�
гією. Нанотехнології (від грецького слова
nanos – карлик, у фізиці – одна мільярдна
частка вихідної одиниці) завдяки констру�
юванню атомів і молекул дозволяють
одержати нові речовини з новими власти�
востями. Застосування цих технологій під�
дасть глибоким змінам геном людини, її ті�
лесність,  нейросистему, інтелект, її ети�
ко�онтологічне ставлення до власного бут�
тя,  природи, прийдешньої долі мегасоціу�
му. Цей прогнозований експертами лави�
ноподібний процес перетворень буття лю�
дини у світі сьогодні іменується різними
термінами: "прорив у нову реальність",
"входження в технологічну сингуляр�
ність", "гуманітарна революція" тощо, а
терміни "гуманізація" і "гуманітаризація"
(науки, техніки, сфери освіти) стають
ключовими у ХХІ столітті [1].

Як зазначає В. Лук'янець [1, 280], на
відміну від філософів Ф. Бекона, Р. Декар�
та, І. Канта, Г. Гегеля, К. Маркса, які вва�
жали науково�технічний прогрес найбіль�
шою гуманістичною цінністю на шляху до
ідеально�досконалого суспільства, сучасні
науковці, філософи, соціологи  поперед�
жають людство про небезпеку новітніх су�
пертехнологій, що створюють "глобальне
суспільство ризику", яке кидає виклик со�
бі і своїм громадянам. Водночас, багато хто
з науковців переконаний в тому, що гума�
нізація науково�технічного прогресу –
тобто підпорядкування  його цілям людс�
тва – є можливою.

Оскільки великий масив гуманітарних
знань, тобто знань про соціум, людину, її
культуру і дух сьогодні  залишився на уз�
біччі НТР – завдання перетворення цього
масиву знань на суму гуманітарних техно�
логій розв'язує інформаційно�гуманітарна
революція. Ця революція не ідентична ні
соціальним, ні науковим революціям. Со�
ціальні революції змінюють політичну
владу, режим, соціальні підвалини сус�
пільства. Наукові – ламають старі пара�
дигми науки й установлюють нові. На від�
міну від них, інформаційно�гуманітарна
революція змінює суму технологій, за до�
помогою яких людство прагне перетвори�
ти на свої стратегічні ресурси не тільки
стихії природи, але і творчі потенції самої
людини в усіх її вимірах [1]. 
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речей, символів та символічних форм),
зокрема з феномено�діалектичним мето�
дом О. Ф. Лосєва (метода розкриття діа�
лектичної сутності художньої форми як
синтезованої єдності цілісності й симво�
лічності, духовного змісту і його матері�
ального втілення у творах мистецтва) (М.
М. Ісьянова).

Феноменологічний метод, що спира�
ється на філософські праці Е. Гуссерля,
Р. Інгардена, М. Хайдеггера, О. Лосєва
розглядає об'єкти поза їх реальним, мате�
ріальним існуванням як об'єкти інтенціо�
нального змісту та переживання; розумін�
ня наукових об'єктів та художніх творів
такими, якими вони є "в собі" поза їх фі�
зичним існуванням та функціональними
аспектами. Система феноменологічних ре�
дукцій вводить і учня, і учителя у специ�
фічну сферу "життя смислу" – трансце�
дентної свідомості, яка перетворюється в
універсальне поле феноменологічних
рефлексій (В. Орлов).

Потужним також є герменевтичний,
або інтерпретаторський, метод (від
грецьк. hermeneutikos – роз'яснюю, вит�
лумачую), описаний в роботах  М. Бахтіна,
В. Дільтея, О. Лосєва, З. Лісса, М. Хайдег�
гера. Він полягає у аналізі та інтерпретації
смислу явищ, зокрема художніх; мистец�
тві тлумачення текстів, вченні про прин�
ципи їх інтерпретації, що відкриває мож�
ливості для розуміння багатозначних
культурно�історичних текстів, формуван�
ня суб'єктивних суджень про явища, хід
подій та їхні закономірності. Використан�
ня цих методів потребує переходу освіти з
предметної до проблемної форми органі�
зації навчання, впровадження у педагогіч�
ний процес комплексних програм та інтег�
ративних курсів, які розроблені на стику
наук і мистецтва. Це сприяє формуванню
у молоді інтегрального мислення, здатнос�
ті до адекватної та вільної орієнтації і са�
мовизначення в сучасній соціокультурній
ситуації, створення випереджальних мо�
делей майбутньої життєдіяльності.

Хоча ці методи широко описані у мис�
тецько�педагогічній теорії (Л. Масол,
Н. Миропольською, О. Рудницькою, В. Ор�
ловим, О. Олексюк, Г. Падалкою, О. Щоло�
ковою, М. Ісьяновою, І. Грінчук, О. Бур�
ською, Г. Ніколаї та ін.), на практиці вони
застосовуються невеликою кількістю вчи�
телів, оскільки передбачають сформова�
ність глибокої мистецької культури, еру�
дованості, художньо�естетичного мислен�
ня й світогляду, перш за все, у самого вчи�
теля. Натомість у викладанні мистецьких
дисциплін (художньої культури, музично�
го та образотворчого мистецтва) превалю�
ють репродуктивні методи художнього
сприйняття й мистецької діяльності, зас�
новані на принципі реалістичного відобра�
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(осяяння), фантазування  інтерпретуван�
ня, метафоричності, образного когнітивно�
го мислення,  створення феноменологіч�
них моделей. 

Таким чином, головне завдання, що
стоїть перед наукою і освітою, зокрема
мистецькою освітою, – це очевидна необ�
хідність розвивати цілісне художньо�ког�
нітивне мислення, цілісне сприйняття
навколишнього світу, переконаність у то�
му, що земний світ (насамперед людина) і
Всесвіт пов'язані між собою за принципом
голограми, коли частинка тісно пов'язана
із цілим, а в цілому, як у лінзі, відображе�
но найменшу частку. Оптимальні шляхи
та конкретизовані способи здійснення
цього завдання становлять зміст методо�
логії мистецької освіти загалом, розвитку
світоглядної сфери особистості засобами
мистецтва зокрема. Тому, коли дедалі час�
тіше лунають розмови про те, що цикл
мистецьких дисциплін у школі необхідно
скоротити на користь природничо�мате�
матичних, стає абсолютно зрозумілим не�
долугість подібних заяв. Оскільки мистец�
тво має могутній потенціал форм, методів і
засобів розвитку не тільки художнього, а
й сучасного наукового мислення, нерозу�
міння або заперечення цього факту приз�
веде до видалення науки на теренах Ук�
раїни на задвірки історії.

Мистецтво  розвиває творче, художнє
мислення, яке є першоосновою створення
нової реальності, адже художній твір на�
роджується в уяві митця (композитора,
художника, архітектора, драматурга, хо�
реографа, режисера тощо). Водночас, ху�
дожнє сприйняття передбачає розвиток
асоціативного мислення – здатності осо�
бистості співвідносити в уяві предмети і
явища навколишнього світу, продуктивно
конструювати їх нові, нетривіальні зв'яз�
ки, що відзначаються багатозначністю та
відсутністю звичних шаблонів і стереоти�
пів сприймання  (О. Рудницька).

В арсеналі сучасних методів мистець�
кої освіти необхідно віддати перевагу та�
ким: інтегративний – дозволяє осмисли�
ти світ в глобальних і холістичних катего�
ріях, створити цілісну й багатовимірну
картину світу. За визначенням Л. Масол,
феномен інтегративної освіти як механіз�
му особистісної самоорганізації хаосу
знань пов'язаний, у контексті мистецької
освіти, зі специфікою художнього мислен�
ня як процесу індивідуального пошуку
особистісно значущих смислів�образів,
нескінченного й багатоваріантного у ху�
дожньо�естетичному сприйнятті. Тісно
пов'язаний із синергетикою (методом не�
лінійного синтезу як імпульсу для самоор�
ганізації й подолання внутрішніх супереч�
ностей сприйняття художнього твору) та
феноменологією (методом пошуку смислу



Сьогодні формуються нові педагогічні
технології, що розвивають художньо�ес�
тетичну свідомість особистості, здатну
сприйняти, правильно оцінити і дати ха�
рактеристику інформаційному потоку.
Дослідниця цієї проблеми М. П. Лещенко
вважає, що в основу концептуальної ідеї
таких технологій закладено положення
про те, що будь�яка масова інформація
може бути оціненою за естетичними, ху�
дожніми та етичними якостями [2, 163�
183].  

На мій погляд, особливо цікавою є педа�
гогічна технологія розвитку "Критичного
мислення й  виховання сумніву", що ви�
користовується під час сприймання попу�
лярних передач, шоу, музичних програм,
інтернет�сайтів, друкованих матеріалів
(зокрема реклами). Слухають музичні за�
писи або записи телевізійних передач, або
звертаються до певного Інтернет�сайту.
Визначають вплив, який здійснює ця ін�
формація на реципієнтів. Шляхом бесіди
встановлюють ціннісні характеристики
почутого чи побаченого. Визначають засо�
би впливу. Дають педагогічну інтерпрета�
цію матеріалу. Далі оцінюють за шкалою
протиріч: "прекрасне" – "потворне", "ро�
зумне" – "недолуге", "творче" – "руйнівне"
тощо. Піддають сумніву доцільність ав�
торського задуму та підходу й надають
можливість учням дати свою інтерпрета�
цію. Наступний крок – виявлення через
засоби художньої виразності прихованих
"рифів" або "зомбі�кодів", що формують
реакції руйнації, насильства, жорстокості,
сексуальної та моральної розпусти, полі�
тичних та бізнесових спекуляцій. Останнє
– висновок за контрастом:  що несе  в собі
інформація та засоби її подання, художній
образ (любов – ненависть, милосердя –
жорстокість, агресію – конструктивну
дію)?

"Стратегія руйнації стереотипів" зас�
тосовується у педагогічній діяльності, на�
ціленій на здобуття практичного досвіду
негації та декодації процесу нав'язування
певних стереотипів сексуальності (жіно�
чої та чоловічої краси); розуміння прийо�
мів формування масової свідомості щодо
оцінки механізмів еротизації людської
зовнішності; насильства у різних сферах
(художній, спортивній, політичній), а та�
кож із метою превентації і знешкодження
негативного впливу порнопродукції, яка
широко споживається сучасним суспільс�
твом. 

Педагогічна технологія "Біографія": на
основі  знайомства з біографіями видатних
особистостей (вчених, письменників, полі�
тиків, митців) або "ідолів" сучасного шоу��
бізнесу, субкультури, кримінальних авто�
ритетів тощо навчитися аналізувати до�
сягнення, духовне зростання або руйнацію

ження життя в мистецтві, коли учні пов�
торюють за вчителем трактовку худож�
нього образу або концепцію художнього
явища, відтворюють рухи, методи і прийо�
ми зображення, користуються підібрани�
ми вчителем репродукціями, поезією,
уривками літературних творів, відтворю�
ючи подане вчителем тлумачення  худож�
нього образу. 

У такій ситуації постає проблема не
тільки оновлення змісту і структури, а й
методології та стратегії освіти, яка змогла
б забезпечити на практиці рух від репро�
дуктивно�інформаційних і предметно�ди�
ференційних знань до інтегративних, від
споглядального до діяльнісного, культу�
ротворчого, від емпіричного до концепту�
ального, від тематичного до проблемного,
від гносеологічного до культурно�особис�
тісного пізнання, а в цілому – до культу�
роконтекстної і культуротворчої модифі�
кації парадигми освіти (М. Сова). 

Найважливішим досягненням гумані�
тарної революції виявилася практика ди�
гіталізації гуманітарного знання, що оз�
начає переведення його з мови слів на мо�
ву цифр. Завдяки цифровим технологіям
передачі і збереження інформації сучасна
культура  перетворилася на культуру
єдиного мегасоціуму. У такого соціального
всесвіту, багаторазово обплетеного інфор�
маційно�компютерними мережами, число�
ве кодування інформації стає панівним
фактором. Завдяки дигіталізації картина
Леонардо да Вінчі, симфонія Моцарта, ре�
лігійна проповідь й видовище неба у ве�
чірню годину – усе може бути оцифрова�
ним і записаним на цифровому диску. Ди�
гитально репрезентовані книги, музику,
живопис, архітектуру можна транслюва�
ти з величезною швидкістю в будь�яку
точку простору і на необмежені відстані в
історичному часі. Водночас, дигиталізація
і практика  застосування гуманітарних
технологій, яка експлуатує її, перетворю�
ють соціальний всесвіт на об'єкт усе більш
ризикованих глобальних інформаційно��
технологічних впливів, піддаючи тран�
сформації усі сфери людської життєді�
яльності. Гуманітарне знання стало засо�
бом експлуатації психічних та виробничих
потенцій людини й завдяки "соціальним
технологам" перетворилося на технології
влади, контролю, маніпуляції. Ігноруючи
основи духовних практик та імперативи
Просвітництва, де знання розглядається
як застава  гуманізму і духовного розвит�
ку людини, ініціатори соціальної інженерії
сконцентрували свої зусилля на перетво�
ренні знань, нагромаджених  у науках про
людину, культуру, суспільство, історію,
дух – у суму ефективних соціальних тех�
нологій маніпуляцій свідомістю [1, 282�
283]. 
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особистості як наслідок вчинків людини на
обраному шляху. Долі просвітителів, геро�
їв або "ідолів" є показовими щодо обрання
власного шляху вихованцями. Таким чи�
ном, оволодівши педагогічними технологі�
ями інформаційної грамотності, вчителі
навчатимуть учнів орієнтуватися в інфор�
маційному потоці, формуватимуть у них
естетичний смак відповідно до етичних
цінностей культурної особистості.

Найголовніший ризик НТР полягає в
тому, що людина, яка орудує дедалі дос�
коналішою індустрією високих технологій,
зухвало вторгається в геном Homo sapiens,
і на свій розсуд, ризиковано модифікує цю
фундаментальну першооснову людини.
З'явився навіть термін post Homo sapiens.
Це постлюдина  перетворена дедалі біль�
ше витонченими медико�біологічними, ге�
нетичними, інформаційно�гуманітарними
технологіями. Майбутнє такої постлюдини
– людини з поступально модифікованим
геномом – іменується "постлюдським май�
бутнім". Оскільки геном людини стає про�
дуктом, котрий залежить від темпів пере�
гонів у сфері високих і надвисоких техно�
логій, зовсім по�новому постає питання
про мораль і систему цінностей людства.
Від рівня етичних засад суспільства зале�
жатиме майбутнє людства [1]. 

У відповідь мистецька освіта репрезен�
тує потужний потенціал художньої куль�
тури  людства, накопичений за всю істо�
рію його розвитку, адже мистецькі твори
через сприйняття смислу, закарбованого в
художньому образі, впливають на свідо�
мість і підсвідомість особистості. Мистец�
тво – перш за все скарбниця людських по�
чуттів, душевних переживань, надій,
мрій, розчарувань тощо. Художній образ
включає в себе широке та різноаспектне
коло життєвих відносин й виражає знач�
ний діапазон поглядів та знань.  Сприйма�
ючи твір мистецтва ми актуалізуємо влас�
ні життєві уявлення, емоції, почуття, й от�
же вчимося бути людиною. Аксіологічний
потенціал мистецтва міститься у самій йо�
го сутності і пояснюється тим, що емоцій�
на сторона свідомості, естетичні ідеали
особистості – первинні стосовно інтелекту
у формуванні духовних інтересів, став�
лення до світу взагалі. Розвивальна й ви�
ховна сутність мистецтва співпадає з ос�
новною метою духовного розвитку людини
– висвітлення особистості, розкриття її
сутнісних творчих сил та позитивних
якостей, мотивації цілеспрямованого
прагнення людини до удосконалення свого
Духу (за О. Лосєвим, М. Бердяєвим, Г. Ско�
вородою, В. Соловйовим, П. Флоренським,
П. Юркевичем та ін.) або (за Серафімом
Саровським) здобуття – "стяжание" Духа
Божого, пошуку в серці людському Царс�
тва Божого. 

Таким чином, на зламі тисячоліть нау�
ково�технічна революція прискорила ін�
телектуальний розвиток людства. Це сут�
тєво вплинуло на стан існуючої реальності
буття, що має мультивекторний і далеко
не безпечний вплив на всі сфери життєді�
яльності планетарного соціуму, включаю�
чи сферу освіти і культурної комунікації,
що формує нашу чутливість, мислення,
дії. Світ реалій, що формується під владою
технократичного дискурсу, вирвався з�під
його влади й перетворився на демонічну
силу. Опинившись у такому демонізовано�
му світі, людина позбавляється впевне�
ності в тому, що вона знає як жити, почу�
ватися, розвиватись, навчатися, як обсто�
ювати в ньому свободу своєї суб'єктивнос�
ті. В контексті цього дискурсу мистецька
освіта  пропонує свої форми, методи, стра�
тегії й технології олюднення глобальних
супертехнологій через сприйняття й розу�
міння глибокого аксіологічного, гуманного,
почуттєвого, духовного змісту мистецтва
й змінення на цьому ґрунті світоглядної
парадигми особистості. Зі світобачення
людини, що маніпулює завдяки своєму
розуму силами Всесвіту відповідно до сво�
їх бажань, потреб і волі – на світогляд лю�
дини, що гармонізує земний і космічний
простір через осмислення голографічної
єдності природних явищ, людини й Твор�
ця у Всесвіті. 

ЛIТЕРАТУРА: 
1. Лук'янець В.С., Кравченко О.М., Озадовська

Л.В. та ін. Науковий світогляд на зламі століть:
монографія / В.С. Лук'янець, О.М. Кравченко,
Л.В. Озадовська; за заг. ред. В.С. Лук'янця. – К.:
Вид. ПАРА�ПАН, 2006. – 288 с.

2. Лещенко М.П. Зарубіжні технології підго�
товки учителів до естетичного виховання: мо�
нографія / М.П. Лещенко. – 2�е вид., доп. – Київ,
1996. – 192 с.

3. Брейден Грегг. Божественная матрица:
Время, пространство и сила сознания / Грегг
Брейден. – Перев. с англ. – М.: ООО Издательс�
тво "София", 2009. – 256 с.
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зуміти та правильно перекладати та
вживати терміни в процесі мовлення. 

Теоретичну і практичну роботу над
словотворенням необхідно починати яко�
мога раніше, коли у студентів складаєть�
ся певний мінімум найбільш уживаних
слів. При цьому треба враховувати наяв�
ність двох видів роботи: індуктивне або
дедуктивне введення словотворчих моде�
лей та ознайомлення студентів з основ�
ними принципами теорії словотворення
[4, 364�378]. Нами пропонується проводи�
ти навчання словотвору у напрямі від
твірних основ термінів до співвідносних з
ними за структурою та семантикою по�
хідних основ термінів. Об'єктом вивчення
при цьому є не ізольоване "готове" похід�
не слово, а твірна основа, її структура та
семантика та співвідносні з нею похідні
терміни.

Основу слова ми розглядаємо в тради�
ційному її розумінні як структурну час�
тину слова, що входить до складу всіх йо�
го словоформ і з якою пов'язане лексичне
значення слова [2]. Твірна основа будь�я�
кого структурного типу є структурним і
семантичним ядром при утворенні всіх
похідних основ слів.  Похідні основи слів у
лінгвістиці розглядаються як вторинні
одиниці номінації, що мають статус слова
незалежно від структурної складності їх�
ніх основ [1, 27�29; 3, 81�155]. Метод сло�
вотворчого аналізу полягає у виявленні
бінарної опозиції "твірна основа – похід�
на основа" шляхом послідовного виділен�
ня  максимального словотворчого компо�
нента. Максимальні словотворчі компо�

Формування словникового запасу є ос�
новним компонентом у розвитку вмінь та
навичок оволодіння іноземною мовою.
Розробка методів розширення словника
студента вищого навчального закладу є в
центрі уваги багатьох викладачів та нау�
ковців. Вивчення термінології – це не ли�
ше процес засвоєння певної кількості
слів, це пізнання системної організації
термінів. Як відомо, словотворення має не
тільки теоретичне, але і велике практич�
не значення для усвідомленого за�
пам'ятовування слів і словотворчих ком�
понентів, що входять до їхнього складу,
для набуття навичок словотвірного аналі�
зу словотворчої та семантичної структу�
ри слова, розширення словникового запа�
су. Нерозуміння структури слова веде до
механічного заучування слів, що негатив�
но впливає на процес поповнення словни�
кового запасу. Наявність у студентів
знань зі словотворення і вмінь використо�
вувати ці знання при читанні фахової лі�
тератури значно полегшує розуміння
прочитаного. Без спеціальної цілеспря�
мованої роботи над словотвірними моде�
лями, твірними основами у складі похід�
них слів, словотворчими елементами не�
можливо засвоїти особливості структури
та семантики слів, а також особливості
перекладу твірних та похідних основ тер�
мінів [5]. Водночас знання словотворчої
структури наявних лексичних одиниць і
основних моделей утворення термінів,
уміння аналізувати терміни шляхом ви�
ділення максимальних словотворчих
компонентів дає студенту можливість ро�

7

Постметодика, № 7 (91), 2009

Вивчення словотворення на заняттях з англійської мови у немовному ВНЗ має велике практич�
не значення для поповнення словникового запасу студента. У статті теоретично обґрунтова�
но доцільність виконання систематизованих вправ зі словотворення, а також пропонуються
варіанти їх виконання.    

Изучение словообразования на занятиях иностранного языка в неязыковом ВУЗе имеет боль�
шое практическое значение для пополнения словарного запаса студента. В представленной
статье теоретически обосновывается целесообразность выполнения систематизированных
упражнений по словообразованию, а также предлагаются варианты их выполнения.

The learning of English word�building at the higher educational establishments has the great signifi�
cance for improving of students' vocabulary. The present article substantiates the expediency of syste�
mic word�building exercises fulfilling and suggests their variants.   

НАВЧАННЯ СИСТЕМНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРМІНІВ
ТА РОЗШИРЕННЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ 
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ)

І.В.Знаменська, І.Г.Романко

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
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ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
пам'ятовувати терміни, що має велике
значення для розуміння оригінальних
текстів та спілкування англійською мо�
вою з фахівцями певної галузі науки.

Вважаємо важливим ознайомити сту�
дентів із тими способами утворення тер�
мінів, які існують у сучасній англійській
мові: словотворення, словоскладання,
конверсія, скорочення, ад'єктивація, суб�
стантивація та інші, наголосивши при
цьому, що не всі перераховані способи
використовуються у межах тієї чи іншої
наукової галузі однаковою мірою. 

З метою навчання студентів словот�
ворчого аналізу, виявлення структури та
семантики твірних та похідних основ тер�
мінів нами пропонуються такі завдання:

1. Утворити всі можливі похідні основи
префіксальних дієслів за моделлю pref.
(in�, over�, under�, un�) + SV    SV pref. (де
SV позначає основу дієслова) від твірних
основ кореневих дієслів: feed, grow; пе�
рекласти утворені префіксальні дієслова
рідною мовою, спираючись на знання се�
мантики твірної основи та префікса. Та�
ким чином, студенти утворюють похідні
основи префіксальних дієслів, наприк�
лад: over/feed "перегодовувати, надава�
ти надмірну кількість їжі для підтримки
життя і росту організму"; under/feed "не�
догодовувати, надавати недостатню кіль�
кість їжі для підтримки життя і росту ор�
ганізму"; in/grow "проростати усереди�
ну, вростати (наприклад, про ніготь)";
over/grow "рости занадто швидко; зарос�
тати, затягуватися, консолідуватися (про
переломи), зарубцьовуватися".

2. Надати приклади похідних основ
префіксальних дієслів, що утворені за
моделлю pref. + SV   SV pref. Наприклад:
over/bear, over/blow; over/draw;
over/feed; over/lay; over/run тощо.

3. Виділити у наведених термінах твір�
ні основи та префікси, пояснити їх сло�
вотворче значення, наприклад, up/take
"абсорбувати, поглинати, засвоювати";
over/spread "поширюватися; покривати
(наприклад, опорні зуби штучними ко�
ронками); накладати (наприклад, лігату�
ру)"; re/build "переробляти, міняти, змі�
нювати (наприклад, функції органів, сис�
тем організму)".

4. Виходячи зі значення основи твір�
них іменників і значення суфіксів, знайти
еквівалент терміна "запалення стінок
альвеоли зуба: a) alveolectomy; b) alveo�
lus; c) alveolitis. 

5. Визначити, для якої частини мови
характерні такі похідні основи: bearable;
suitable; helpful; resistant. 

6. Проаналізувати подану нижче тер�
мінологічну словникову статтю та вияви�
ти суфікси та префікси похідних основ

ненти можуть бути представлені будь�я�
кими об'єктами словотворчих процесів,
які забезпечують реалізацію словотвор�
чої потенції твірною основою. Кожна тер�
мінологія має свій специфічний набір
словотворчих компонентів, так, наприк�
лад, суфікс �osis, входить до складу ме�
дичних термінів, що позначають  "хворо�
бу, захворювання" (cirrhosis "цироз",
myxomatosis "миксоматоз"), суфікс �itis
указує на сему "запалення" (bronchitis
"бронхіт", bartholinitis "бартолініт").
Починати вивчення словотворчих проце�
сів ми пропонуємо з вивчення теоретич�
них питань словотвору. Структура та се�
мантика твірних основ і співвідносних із
ними похідних основ термінів вивчаються
у такій послідовності: слово (кореневе,
безафіксно�похідне або конверсійне, пре�
фіксальне, суфіксальне, складне; склад�
нопохідне); твірна основа слова (корене�
ва, конверсійна, префіксальна, суфік�
сальна, складна, складнопохідна); похід�
на основа, що співвідноситься за струк�
турою та семантикою з твірною основою
будь�якого  структурно�семантичного ти�
пу [6, 20�21]. 

Практична робота має бути спрямова�
на на виконання словотвірного аналізу в
напрямку від твірних основ до співвіднос�
них з ними за структурою та семантикою
похідних основ термінів, що значно по�
легшує розуміння студентами самої
структури та семантики похідних термі�
нів. Так, вивчаючи основи похідних тер�
мінів, співвідносних із твірною основою
кореневих дієслів, ми демонструємо
структуру та семантику усіх похідних
основ, співвідносних з твірною основою.
Наприклад, break (broke; broken) "бити,
ламати; проривати, порушувати, перери�
вати, руйнувати; лопатися;  ділити"; bre�
ak "розрив (напр. шкіри при відкритому
переломі), розлом, тріщина"; out/break
"спалах, поява епідемії"; break/ing
"фрагментація, розрив, дроблення"; bre�
ak/age "розрив, утворення розривів";
break/er "щипці, дробильник"; break/ab�
le "ламкий, крихкий"; broken "зламаний,
розбитий; ослаблений, підірваний; пору�
шений, припинений, купейний"; skull�
/breaker "краніокласт, краніотракотор,
акушерські кісткові щипці"; un/breakab�
le "неламкий, некрихкий"; un/broken "не�
пошкоджений"; broken/�backed "той, що
має перелом хребта"; broken/�bellied
"той, що страждає на грижу"; broken/�
winded "той, що страждає на задишку".

За допомогою словотворчого аналізу
термінологічної лексики студенти мають
можливість продемонструвати специфі�
ку будь�якої терміносистеми, більш гли�
боко та більш свідомо розуміти та за�
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лексики. Запропонований підхід у нав�
чанні словотвору звільняє студентів від
значної частини механічного запам'ято�
вування, допомагає зрозуміти словотвор�
чу структуру термінів та чітко розмежо�
вувати словотворчі компоненти термінів.
У студентів розвивається вміння спосте�
рігати мовні явища, класифікувати та
узагальнювати їх. Такий підхід до вив�
чення словотвору сприяє виявленню
творчих можливостей у процесі система�
тизації словникового запасу, веде до роз�
витку відчуття мовної аналогії, що є не�
обхідними для студентів немовних ВНЗ.
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термінів, визначити твірну основу, назва�
ти словотворчі моделі, за якими утворю�
ються терміни та перекласти їх україн�
ською мовою: dent; dental; dentist, dental�
gia; dentition; dentology; dedentition; peri�
dental. 

Напрям у словотворенні, що полягає у
вивченні та навчанні словотворчої струк�
тури термінів від їхніх твірних основ  до
співвідносних з ними за структурою та
семантикою похідних основ термінів, ви�
суває необхідність створення навчальних
словотворчих словників нового типу, які
наочно відображають словотвірну струк�
туру твірних основ термінів та співвід�
носних з ними похідних основ. Словник,
побудований за принципом репрезентації
термінів у напрямі від твірних основ, крім
традиційної фіксації термінів, сприятиме
навчанню словотворчої структури термі�
на, виявляючи одночасно взаємодію різ�
них галузей знань, відображених у зна�
ченні похідної основи терміна. Так, слов�
никова стаття із заголовною твірною ос�
новою heal матиме такий вигляд:

heal – лікувати; виліковувати; зажи�
вати; консолідуватися (про перелом);

heal/able – виліковний; heal/ing – зці�
лення; загоєння; heal/th – здоров'я; he�
al/th//less – хворобливий, нездоровий;
heal/th//ful – цілющий; здоровий; he�
al/th//y – здоровий, життєздатний;
un///heal/th//y – хворобливий, нездо�
ровий; шкідливий для здоров'я; антисані�
тарний.

Організація термінів у такі словотвірні
статті сприяє більш міцному та тривало�
му утриманню в пам'яті необхідних тер�
мінів, активізує розвиток мовної здогад�
ки та допомагає запам'ятовувати похідні
терміни. Систематична робота зі словни�
ковими статтями з використанням наоч�
ного описування термінів привчає сту�
дентів розуміти нове слово чи термін за
наявністю вже знайомих словотворчих
елементів. Це один із найбільш ефектив�
них прийомів логічного запам'ятовування
слів. Застосовуючи прийом асоціативного
характеру  у навчанні іноземної мови,
викладач сприяє тому, що процес упізна�
вання та запам'ятовування значно полег�
шується. У студентів розвивається обґ�
рунтована мовна здогадка, вони почина�
ють відчувати зв'язки, аналогії між сло�
вами та термінами, що співвідносяться з
твірними основами. 

Спираючись на знання способів, засо�
бів та словотвірних моделей, студенти
отримають можливість самостійно або
під керівництвом викладача складати та
запам'ятовувати словотвірні терміноло�
гічні гнізда, що сприяє активізації та ін�
тенсифікації вивчення термінологічної
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Потреби нашої держави у висококва�
ліфікованих спеціалістах, здатних до
встановлення ділових контактів та діло�
вого співробітництва з іноземними парт�
нерами володіння іноземною мовою на
фаховому рівні, відображені в робочих
навчальних програмах вищих навчальних
закладів країни. Іноземна мова сьогодні є
не просто частиною культури певної на�
ції, це, насамперед, запорука професійно�
го зростання, майбутньої успішної
кар'єри. Сучасна концепція мовної освіти
робить головний наголос на необхідності
не обмежувати вивчення іноземної мови її
вербальним кодом, а формувати у свідо�
мості студента "картину світу", прита�
манну носієві цієї мови як представникові
певної культури й певного соціуму. Отже,
глобальна мета в оволодінні іноземними
мовами полягає у підготовці майбутнього
спеціаліста до участі в діалозі культур. Це
цілковито відповідає Загальноєвропей�
ським рекомендаціям, за якими "користу�
вачі мови – це члени суспільства, які ма�
ють виконувати певні завдання у певних
умовах, специфічному оточенні та в окре�
мій сфері діяльності і, завдяки реалізації
комунікативних мовленнєвих компетен�
цій,  досягати бажаного результату" [2, с.
34]. 

Як свідчать власні спостереження, до�
сить часто комуніканти, зокрема  пред�
ставники медичної галузі, які лише роз�
починають налагоджувати професійні
контакти з англомовними колегами,
зазнають комунікативних невдач. Це мо�
же бути зумовлено низкою факторів, се�
ред яких чимало таких, що належать са�

ме до лінгвістичного компонента мови.
Проте навіть при бездоганному володінні
власне системою мови, що передбачає
досконале знання лексичного (зокрема й
фахового термінологічного), граматичного
матеріалу, відповідних синтаксичних
конструкцій, інтонаційних моделей тощо,
за наявності сформованих комунікатив�
но�мовленнєвих функцій,  фахівцям на�
віть у межах однієї галузі іноді досить
складно реалізувати певні комунікативні
наміри.  Таким чином,   успішне, продук�
тивне спілкування не можливе без  певно�
го культурологічного підґрунтя, що охоп�
лює  знання загальнолюдських цінностей
на рівні світової, національної та регіо�
нальної культури. 

Однак засвоєння концептуальних по�
нять іншомовної культури, її цінностей,
норм, конвенційних настанов, тобто всього
того, що складає соціокультурну компе�
тенцію, здійснюється студентом, котрий є
носієм понять, уявлень і цінностей, засво�
єних у процесі соціалізації у власній
культурі. Відповідно, соціокультурна
компетенція в реальності перетворюється
на міжкультурну  компетенцію внаслідок
неминучої взаємодії рідної культури з
культурою, що вивчається. 

Соціокультурна компетенція визнача�
ється вченими (В. В. Сафонова, П. В. Сисо�
єв, В. П. Фурманова, С. Г. Тер�Мінасова,
С. Ю. Ніколаєва, Р.П. Мільруд, М. О. Болі�
на, Л. В. Біркун, Л. В. Калініна, І. В. Самой�
люкевич та ін.) як уміння вибрати потріб�
ний рівень мовного етикету, доречний у
конкретній ситуації спілкування, залеж�
но від соціального статусу співрозмовни�
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У останні роки значна увага приділялась інтеграції у навчанні мови та культури, саме тому ця
стаття висвітлює навчальні та психологічні засади у формуванні іншомовної соціокультурної та
професійної компетенції у студентів�медиків. У роботі проаналізовані концепції іншомовної соціо�
культурної та професійної компетенції та розглянуті її структурні компоненти. 

В последние годы большое внимание уделялось  интеграции в обучении языку и культуре, именно
поэтому эта статья раскрывает учебные  и психологические основы в формировании иноязычной
социокультурной и профессиональной компетенции у студентов�медиков. В работе проанализи�
рованы  концепции иноязычной социокультурной и профессиональной компетенции, а также рас�
сматриваются её структурные компоненты.

In the last decade there has been an increasing attention to  teaching language and culture in integrated
ways, so the paper is devoted to the educational and psycholоgical grounds in developing the socio�cultural
and foreign language professional competences in medical students. There have been analyzed the concepts
of socio�cultural and foreign language professional competences, their  structural  components. 

ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ У ФОРМУВАННІ
ІНШОМОВНОЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ТА  ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ�МЕДИКІВ

В.Г Костенко, І.М.Сологор 
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ливостей, уявлення про економічні проце�
си, рівень розвитку науки і освіти,  факто�
ри агропромислового, транспортного та
інформаційного впливу на людину та дов�
кілля, антропогенні катастрофи тощо.
Отже, соціокультурна компетенція є
вмінням людини усвідомлено враховува�
ти знання соціального і культурного кон�
текстів країни у процесі іншомовного
спілкування.

Професійну комунікативну компетен�
цію фахівців у галузі медицини ми роз�
глядаємо як інтегративну якість особис�
тості, що характеризується обсягом і ха�
рактером засвоєних знань, умінь та нави�
чок з іноземної мови, певного медичного
фаху й етики професійного спілкування.
Сформована професійна комунікативна
компетенція передбачає усвідомлення
мотивів професійної діяльності та визна�
чення пріоритету міжкультурних знань,
умінь для професійного розвитку й са�
мовдосконалення, інтегрує знання, вміння
і навички фахівця у галузі медицини, які
дають змогу швидко та ефективно здій�
снювати професійну діяльність в умовах
міжкультурного діалогу на інформаційно�
перцептивному (здатність розпізнавати,
інтерпретувати міжкультурні аспекти і
творчо реагувати на них) та операційно�
дієвому (вміння застосовувати  знання у
міжкультурному діловому спілкуванні)
рівнях.

Науково обґрунтовано й експеримен�
тально перевірено [3; 6], що підвищення
ефективності формування соціокультур�
ної та професійної компетентності май�
бутніх фахівців�медиків у процесі вив�
чення іноземних мов забезпечується зав�
дяки дотриманню таких педагогічних
умов: належне мотиваційне забезпечення
навчального процесу; впровадження ко�
мунікативного підходу до вивчення іно�
земних мов; застосування прийомів реф�
лексивної діяльності студентів. У мето�
дично обґрунтованій послідовності це
сприяє вдосконаленню навчального про�
цесу, підвищенню його ефективності; до�
помагає переконливо і за короткий промі�
жок часу розкрити зміст складних явищ,
більш глибоко засвоїти та закріпити нав�
чальну інформацію, посилити наочність у
навчанні, розвинути пізнавальну актив�
ність, зробити заняття більш емоційними,
цікавими й різноманітними; забезпечує
врахування індивідуальних особливостей
студентів, зворотний зв'язок, формуван�
ня практичних навичок. Методично пра�
вильно організоване застосування засобів
навчання допоможе сформувати соціо�
культурну компетенцію як системоутво�
рювальний чинник професійної компе�
тентності фахівців із медицини, що забез�

ка. Під соціокультурною компетенцією
дослідниками (Н. Б. Ішханян, Н. К. Скля�
ренко, Г. Д. Томахін та ін.) розуміється
здатність та готовність індивіда здійсню�
вати адекватну міжкультурну комуніка�
цію. В. С. Біблер, Ю. М. Ємельянов та ін.
досліджували цю проблему на рівні діа�
логу культур і цивілізацій. Ю. І. Пассов
сформулював сучасну концепцію іншо�
мовної освіти, яка базується на інтегрова�
ному навчанні мови та культури відповід�
них країн, на діалозі рідної та іноземної
культур [4; 5]. 

На необхідності формування міжкуль�
турної та професійної компетенції  наго�
лошувалося неодноразово, проте психо�
логічне і методичне забезпечення цього
напрямку  відповідними прийомами й за�
собами розроблене недостатньо. Тому
запропонована робота є спробою окресли�
ти педагогічні  та методичні засади, які б
сприяли усвідомленню студентом відно�
син між власною та іноземними культу�
рами, а також розвитку й активізації
міжфахового мислення.   

Традиційно соціокультурну компетен�
цію розглядаємо  як своєрідну цілісну
систему взаємопов'язаних компонентів [1;
7], а саме:

� країнознавча компетенція – знання
про народ�носія мови, національний ха�
рактер, суспільно�державний устрій, здо�
бутки у галузі освіти, культури, особли�
вості побуту, традиції, звичаї;

� лінгвокраїнознавча компетенція –
здатність сприймати мову у її культуро�
носній функції, з національно�культурни�
ми особливостями. Включає знання мов�
них одиниць, зокрема з національно�
культурним компонентом семантики, і
вміння використовувати їх відповідно до
соціально�мовленнєвих ситуацій;

� соціолінгвістична компетенція –
знання особливостей національного мов�
леннєвого етикету і невербальної поведін�
ки та навички врахування їх у реальних
життєвих ситуаціях, здатність організо�
вувати мовленнєве спілкування відповід�
но до комунікативної ситуації, соціальних
норм поведінки та соціального статусу ко�
мунікантів.

Усі компоненти соціокультурної ком�
петенції взаємопов'язані через поняття
культурного та соціального контекстів і
оволодіння ними має відбуватися ком�
плексно. Якщо контекст культури перед�
бачає знання реалій, загальних для всього
народу�носія, соціальний контекст – це
знання конкретних соціальних умов спіл�
кування, прийнятих у країні, мова якої
вивчається.   Для фахівця в галузі меди�
цини важливим є знання демографічних,
етнічних, релігійних, поведінкових особ�
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1) комп'ютерні та навчальні програми,
використання Інтернет�ресурсів; 

2) відео� та аудіоматеріали, а також
розроблений відповідним чином комплекс
завдань, що їх супроводжує;

3) новітні підручники, посібники, ав�
тентичні матеріали (ділові листи, історії
хвороб, різноманітні інструкції (наприк�
лад, інструкції щодо вживання лікар�
ських препаратів),  документи, форми  то�
що. 

Запропонована стаття не вичерпує всіх
аспектів розглянутої проблеми форму�
вання професійної компетентності у фа�
хівців галузі медицини і засвідчила необ�
хідність подальшої  розробки цієї теми.
Одним із основних напрямів цієї роботи
має стати створення спеціального нав�
чального курсу та відповідних навчаль�
них посібників, що будуть сприяти вдос�
коналенню професійного спілкування
майбутніх фахівців з іноземними ділови�
ми партнерами. Водночас доцільним є
створення спеціальних комп'ютерних
програм для організації тренінгової робо�
ти зі студентами, які працюватимуть в
умовах міжкультурної ділової комуніка�
ції. 
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печить їх конкурентоспроможність на
міжнародному ринку праці (приватна
практика, робота в інтернаціональних
бригадах медичних працівників, діяль�
ність у рамках міжнародних проектів,
участь у роботі міжнародних медичних чи
гуманітарних організацій (ВООЗ,  Міжна�
родний червоний хрест, Дитячий фонд
ООН тощо). 

Основою навчання студентів�медиків
іноземної мови є, на наш погляд,  профе�
сійний медичний контекст, проблемна си�
туація, проблемне завдання, проект. Спи�
раючись на теоретичні засади досліджу�
ваної проблеми і враховуючи власний
досвід, визначимо комплекс педагогічних
умов, спрямованих на поетапне моделю�
вання й ефективне формування соціо�
культурної та професійної компетенції, а
саме:

� навчання слід вибудовувати на основі
ретельно відібраного матеріалу із вико�
ристанням системного підходу до процесу
формування соціокультурної та профе�
сійної компетенції;

� навчання слід здійснювати з ураху�
ванням творчої та пошукової діяльності
студентів, що стимулює їх пізнавальний
інтерес і забезпечує цілісність знань під
час вивчення іноземної мови; на заняттях
доцільно створювати ситуації успіху
шляхом інтеграції навчального змісту на
основі міжпредметних зв'язків; широко
використовувати колективну комуніка�
тивну діяльність майбутніх лікарів;

� у навчальному процесі слід широко
використовувати комунікативні ситуації
як пріоритетні засоби формування соціо�
культурної та професійної  компетенції у
різних формах спілкування; 

� ефективне формування зазначених
компетенцій буде можливе лише у тому
разі, якщо навчальний процес буде спря�
мований на міжкультурну комунікацію,
на завдання реального спілкування з носі�
ями мови у типових сферах діяльності та
комунікативних ситуаціях.

Комплекс умов формування соціокуль�
турної та професійної компетенції  перед�
бачає визначення таких засобів навчання,
за допомогою яких ці умови будуть ефек�
тивно реалізовуватися на заняттях з іно�
земної мови. Вибір засобів навчання ґрун�
тується на високій професійній компетен�
ції викладача. На нашу думку, доцільно
обрати відповідний спосіб навчання сту�
дентів іноземної мови (індивідуальний,
парний, груповий) та адекватні засоби та�
кого навчання (вербальні, аудіовізуальні,
програмовані, мультимедійні), враховую�
чи рівень їхньої мовленнєвої, мовної та
фахової підготовки,  зокрема:



лікаціях С. Д. Дерябо, В. А. Ясвіна,
О. В. Король, О. В. Чернікової та ін. Прин�
ципи екологічної освіти школярів, умови,
що сприяють ефективному засвоєнню
екологічних знань, умінь і навичок роз�
робляли А. Н. Захлєбний, І. Д. Звєрєв,
Л. В. Моісеєва, І. Т. Суравегіна, Г. П. Сі�
корська та ін. Питання реалізації еколо�
гічного виховання в урочній діяльності
засобами різноманітних дисциплін вис�
вітлювали В. А. Ігнатова, В. М. Назарен�
ко, С. В. Шалей, Л. В. Шаповал та ін.
Проблему екологічного виховання шко�
лярів у позакласній і позашкільній діяль�
ності досліджували А. Н. Захлєбний,
В. Д. Іванов, Е. Д. Таліпов, Г. П. Пустовіт,
В. В. Вербицький та ін.

Метою статті є обґрунтування необ�
хідності здійснення екологічного вихо�
вання школярів у позакласній і поза�
шкільній роботі для формування їхньої
екологічної культури, характеристика
особливостей цієї роботи, вияв її переваг
і недоліків, з'ясування значення турист�
ської діяльності учнів у цьому процесі.

Одним із соціокультурних інститутів,
які забезпечують екологічну освіту й ви�
ховання, є школа, а основною формою ор�
ганізації навчально�виховного процесу –
урок. У зв'язку з цим значне наванта�
ження екологічного навчання припадає
на урочну діяльність школярів. Аналіз
екологічної освіти й виховання школярів
під час урочної діяльності дозволив вия�
вити низку проблем у цьому процесі: об�
межена кількість годин на викладання
природничонаукових дисциплін; відсут�

Сучасні екологічні проблеми набули
таких розмаху й глобальності, що не по�
мічати їх неможливо, оскільки це може
призвести до загибелі цивілізації. Сьогод�
ні стає цілком зрозумілим, що необхідна
кардинальна зміна екологічної ситуації,
якщо суспільство хоче зберегти середо�
вище свого проживання й життєдіяль�
ності. Для того щоб забезпечити майбутнє
на планеті Земля, потрібно навчити лю�
дей жити й працювати в злагоді з приро�
дою, гармонійно з нею співіснувати. Цього
можна досягти шляхом забезпечення
якісної екологічної освіти й виховання.
Найбільш важливою є екологічна освіта й
виховання дітей шкільного віку, оскільки
їм будувати наше майбутнє, і від молодо�
го покоління залежить, яким воно буде.
Екологічна освіта й виховання учнів здій�
снюються в школі у рамках урочної й по�
закласної діяльності та в позашкільній
роботі. 

У цій статті ми проаналізуємо еколо�
гічне виховання під час позакласної та
позашкільної роботи, оскільки ці блоки
екологічної освіти й виховання молодого
покоління мають значні можливості для
здійснення природоохоронної діяльності,
яка є важливою умовою формування еко�
логічної культури учнів.

Аналіз наукової літератури дозволяє
констатувати, що питання екологічної ос�
віти й виховання школярів розглядає ба�
гато авторитетних учених у різних ас�
пектах.

Проблему формування екологічної
культури учнів розкрито в наукових пуб�
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У публікації обґрунтовано необхідність реалізації екологічного виховання в рамках позакласної
роботи й позашкільних закладів, розглянуто особливості цих блоків екологічного виховання,
проаналізовано переваги й недоліки цієї роботи, підкреслено значення туристської діяльності
школярів для формування їхньої екологічної культури.

В публикации обосновывается необходимость реализации экологического воспитания в рамках
внеклассной работы и внешкольных учреждений,  рассматриваются особенности этих блоков
экологического воспитания, анализируются достоинства и недостатки этой работы, подчер*
кивается значение туристской деятельности школьников для формирования их экологической
культуры.

This publication deals with the necessity of realization of ecological education in the framework of out*
of*school activity; the peculiarities of these blocks of ecological education are considered, the advanta*
ges and disadvantages of this work are examined, the importance of touristic activity of pupils for the*
ir ecological culture formation is emphasized. 

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ
І ПОЗАШКІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК НЕОБХІДНА
УМОВА ФОРМУВАННЯ ЇХНЬОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ
КУЛЬТУРИ

Г.О. Сорокіна

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
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боту як діяльність, яку виконують у по�
заурочний час, вона є необов'язковою для
учнів і побудована на основі їх інтересу й
самодіяльності. Учні можуть і повинні от�
римувати додаткові знання про екологіч�
ну ситуацію в певному регіоні країни або
планети загалом не лише на уроках, але
й на позакласних заходах. Для здійснен�
ня екологічного виховання позакласна
робота особливо актуальна, оскільки має
переваги перед обов'язковим навчанням:

� зміст її може бути поданий у різно�
манітних часових і тематичних рамках;

� відбір матеріалу для позакласної ро�
боти може бути значною мірою орієнто�
ваний на інтереси конкретної групи уч�
нів;

� керівник вільний у виборі різнома�
нітних форм роботи;

� необхідність здійснення контролю
знань не впливає негативно на ставлення
школярів до процесу засвоєння екологіч�
них знань;

� високий ступінь можливості прак�
тичної діяльності, наприклад, участі у
природоохоронній роботі;

� можливість повнішого урахування
інтересів школярів, їх пізнавальних та
інтелектуальних можливостей, ширшого
використання здобутих на уроках знань,
умінь і навичок у практичній діяльності з
охорони природи.

Для здійснення екологічного вихован�
ня школярів під час позакласних заходів
головним завданням є визначення змісту
позакласної роботи. Основними критерія�
ми відбору напрямів змісту є: відповід�
ність змісту позакласної роботи віковим
та індивідуальним особливостям школя�
рів; зв'язок з екологічною тематикою, яку
розглядають у рамках певних навчаль�
них курсів; зв'язок з життям та екологіч�
ними проблемами, передусім свого регіо�
ну; залучення в роботу інтелектуальної,
чуттєво�емоційної та діяльнісної сфер
особистості школяра; забезпечення розу�
міння глибокого взаємозв'язку та взаємо�
залежності людини і природи. З метою
підвищення ефективності позакласної
роботи в сучасній педагогічній науці роз�
роблено вимоги до неї: позакласна робота
має бути спрямована на поглиблення,
розширення й удосконалення знань,
умінь і навичок, здобутих учнями на уро�
ці; захопливість самих форм, процесу й
матеріалу роботи; добровільність та ак�
тивність учнів у цій роботі [3, с. 251].

У сучасній загальноосвітній школі еко�
логічне виховання в рамках позакласної
роботи може мати індивідуальний, групо�
вий і масовий характер. Індивідуальна
робота школярів містить такі види нав�
чальної діяльності: 

ність чіткої послідовності у викладі основ
екологічних знань у предметах природ�
ничонаукового циклу; мала кількість го�
дин, виділених на вивчення питань еко�
логічного змісту в усіх дисциплінах; роз�
гляд міждисциплінарних питань еколо�
гічної тематики поза зв'язком одного з
одним; обмежена можливість для введен�
ня спецкурсів екологічної спрямованості
в навчально�виховний процес; слабке ме�
тодичне забезпечення загальноосвітніх
шкіл матеріалами екологічної спрямова�
ності; недостатнє висвітлення екологіч�
них проблем своєї місцевості, неможли�
вість реальної практики школярів в озна�
йомленні з ними, участі учнів у природо�
охоронній роботі та, як наслідок, немож�
ливість усвідомлення особистої участі в
збереженні або руйнуванні природного
середовища; слабка матеріально�техніч�
на база більшості шкіл (брак відеоматері�
алів, лабораторного обладнання, сучасно�
го туристського спорядження тощо).

Усі перераховані проблеми екологічної
освіти й виховання школярів під час
урочної діяльності указують на необхід�
ність використання можливостей поза�
класної та позашкільної роботи. Саме
взаємозв'язок шкільної (формальної) та
позакласної й позашкільної (неформаль�
ної) освіти учнів забезпечує ефективні
умови для формування екологічної куль�
тури молодого покоління й допомагає до�
сягти повноти й глибини екологічних
знань. 

Позакласна робота – це складова час�
тина навчально�виховного процесу в
школі, одна з форм організації вільного
часу учнів [2, с. 263]. Вона розпочинається
з уроку і є його логічним продовженням.
Ефективність екологічної роботи в позак�
ласній діяльності визначається ступенем
бажання школярів отримати екологічну
інформацію й брати активну участь у
природоохоронній діяльності. Позакласна
робота, як і позашкільна, є важливим за�
собом усебічного розвитку учнів. Основ�
ними її завданнями є: закріплення здобу�
тих у школі знань, їх поглиблення й зас�
тосування на практиці, розширення полі�
технічного та загальнонавчального гори�
зонту, розвиток суспільно�корисної ак�
тивності й самодіяльності учнів, виявлен�
ня та формування їхніх індивідуальних
стосунків, виховання високоморальних
якостей особистості [4].

Ураховуючи, що на уроках не вдаєть�
ся повноцінно реалізувати завдання еко�
логічного виховання й освіти, у сучасній
школі роль позакласних заходів зростає з
кожним роком, ускладнюються виховні й
розвивальні завдання позакласних захо�
дів. І. Д. Звєрєв визначає позакласну ро�
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зашкільної роботи з дітьми й підлітками
[2, с. 263].

Екологічне виховання в умовах поза�
шкільного закладу – це неперервний
навчально�виховний процес, який не має
завершених часових меж, а поступально
переходить з однієї стадії в іншу й спря�
мований на усвідомлення учнями мо�
рально�етичних норм і правил суспільс�
тва щодо природи, формування ціннісної
сфери особистості, моральних переко�
нань про необхідність шанобливого став�
лення до всього живого й власної відпові�
дальності за майбутні покоління [5, с. 60]. 

Як відзначає Г. П. Пустовіт, у сфері су�
часної екологічної освіти й виховання
школярів функціонує ціла система по�
зашкільних закладів і творчих учнів�
ських об'єднань. Вона представлена по�
зашкільними навчально�виховними зак�
ладами різних типів та іншими організа�
ціями освіти: центрами позашкільної ро�
боти в позаурочний час, загальноосвітні�
ми школами, ліцеями, гімназіями, коле�
джами, клубами, фондами й асоціаціями.
Ця різноманітність зумовила появу понад
100 профілів учнівських об'єднань, які
класифіковано за чотирма рівнями роз�
витку й формування інтелектуальної,
ціннісно�мотиваційної та діяльнісної
сфер особистості:

1. Початковий – до нього належать
різновікові творчі об'єднання, основним
завданням яких є виявлення творчих
здібностей школярів, розвиток у них ін�
тересу до вивчення природи й формуван�
ня навичок екологічно безпечної та еко�
логічно конструктивної поведінки дітей у
природі.

2. Основний – містить конкретну упо�
рядковану систему творчих учнівських
об'єднань. Їхньою метою є розвиток, сти�
мулювання креативних якостей особис�
тості, а також формування навичок з охо�
рони природи.

3. Вищий – належать науково�дослід�
ницькі об'єднання школярів, основним
завданням яких є пошук талановитих ді�
тей, надання додаткових екологічних
знань, сприяння формуванню наукової й
творчої еліти.

4. Додаткової освіти – це гімназії, лі�
цеї, коледжі, факультативи, спецкурси,
школи юних екологів, наукові товарис�
тва, створені на базі позашкільних нав�
чальних закладів, які сприяють профе�
сійному самовизначенню й наданню шко�
лярам додаткової професійної екологіч�
ної освіти [1, с. 15].

Наведена система закладів різних ти�
пів створює широкий спектр можливос�
тей для формування екологічної культу�
ри та екологічного світогляду учнів.
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� природоохоронна діяльність (охорона

тварин, рослин, інвентаризація природ�
них пам'яток, висадка дерев тощо); 

� самоосвіта й самопросвіта екологіч�
ного характеру (перегляд телепередач
екологічного змісту, збирання газетних
матеріалів, що відображають екологічні
проблеми, ознайомлення з науково�попу�
лярною літературою екологічного зміс�
ту); 

� виконання рефератів, підготовка до�
повідей на екологічну тематику; 

� проведення різноманітних спостере�
жень, дослідницьких робіт. 

Крім навчальної діяльності індивіду�
ально школярі можуть виконувати творчі
завдання, що сприяють формуванню еко�
логічної культури: складання віршів про
природу, написання творів, ведення що�
денника вражень про природу, малюван�
ня картин, шаржів, карикатур на еколо�
гічну тематику, ліпка, різьблення по де�
реву тощо. Ці види творчої діяльності
розвивають художній смак учнів, сприя�
ють формуванню емоційно�ціннісного
ставлення до живої й неживої природи,
що в кінцевому підсумку розвиває еколо�
гічну відповідальність і виховує дбайливе
ставлення до природного середовища.
Групова позакласна робота передбачає:
виконання екологічних проектів, приро�
доохоронну діяльність, роботу учнів у
гуртках і факультативах екологічної
спрямованості, участь у змаганнях еко�
логічного характеру, перебування у еко�
логічних таборах, роботу в малих акаде�
міях, в екологічних клубах. Масову по�
закласну роботу проводять у рамках еко�
логічних акцій, екологічного руху (це мо�
жуть бути різноманітні організації, партії
"зелених", "коричневих", організації ска�
утів), екологічних фестивалів, конкурсів,
з'їздів тощо.

Водночас при всій багатогранності й
позитивних сторонах позакласної роботи
екологічної спрямованості, можливостей
для її ефективної реалізації в загально�
освітній школі не так багато. Це поясню�
ється тим, що часто в учителя не виста�
чає часу на її організацію, знань для гра�
мотного підбору матеріалу, навчальних
посібників нового покоління з відповідної
проблематики, ентузіазму. У зв'язку з
цим екологічне виховання в позакласній
роботі обмежують проведенням тижня
екології, у рамках якого учням пропону�
ють участь у заходах екологічної спрямо�
ваності. 

Ще одним важливим блоком екологіч�
ної освіти й виховання школярів є позаш�
кільна робота. Позашкільні заклади – це
державні й громадські організаційні та
інструктивно�методичні установи з по�
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Теоретичний аналіз досліджуваної
проблеми засвідчив, що найбільш поши�
реними позашкільними закладами, які
виконують функції екологічного вихован�
ня, є: музеї, бібліотеки, зоопарки, бота�
нічні сади, дендрарії, національні парки,
натуралістичні й туристичні станції, то�
вариства з охорони навколишнього сере�
довища тощо. "Саме в позашкільних нав�
чальних закладах, ураховуючи специфі�
ку побудови їх навчально�виховного про�
цесу – добровільність і багатоукладність,
варіативність і різнорівневість, необме�
жені можливості в часі й географічних
межах здійснення, практичну спрямова�
ність, екологічна освіта й виховання має
забезпечити умови пізнання дитиною
навколишнього світу в усій багатогран�
ності його складних взаємозв'язків і взає�
мозалежностей, створити сприятливі
умови для задоволення її власних інтере�
сів, освітніх запитів і потреб у самопіз�
нанні, самореалізації та становленні, у
формуванні особистісних якостей і висо�
кого рівня її екологічної вихованості" [5, с.
3]. 

Екологічне виховання учнів у поза�
класній і позашкільній діяльності є необ�
хідною умовою формування їх екологіч�
ної культури, яка передбачає наявність у
людини певних знань і переконань, го�
товності до діяльності, а також її прак�
тичних дій, узгоджених з вимогами дбай�
ливого ставлення до природи [6]. Усі ці
складові екологічної культури можна ре�
алізувати в процесі туристських подоро�
жей. Під час їх проведення школярі не
лише здобувають екологічні знання,
уміння й навички, але й проймаються лю�
бов'ю до краси природи, учаться відчува�
ти її, прислухатися до неї, спілкуватися з
нею як з живою істотою. Усе це має важ�
ливе значення для формування екологіч�
ної культури особистості, усвідомлення
самоцінності природи. Особливий інтерес
у контексті екологічного виховання ста�
новлять такі позашкільні заклади, як
центри і станції юних натуралістів, ме�
тою яких є формування вмінь і навичок
дослідницької роботи, виховання у шко�
лярів любові й інтересу до природи, а та�
кож центри та станції юних туристів, ос�
новна функція яких – організація подо�
рожей школярів за межі постійного про�
живання для відпочинку й вивчення рід�
ного краю та інших країн. У процесі цих
подорожей відбувається тісна взаємодія
людини з природним середовищем, яка
породжує необхідність в екологічній ком�
петентності й інструктора з туризму, і
самих туристів. 

Отже, теоретичний аналіз проблеми
екологічного виховання школярів під час

позакласної й позашкільної роботи пока�
зав, що ця діяльність має переваги перед
обов'язковим навчанням. Найважливі�
шою з них є можливість особистої участі
кожного школяра у вирішенні екологіч�
них проблем своєї місцевості. Здійснення
природоохоронної діяльності школярами
є важливою умовою формування в них
активної екологічної позиції, екологічно�
го мислення, екологічної культури. Особ�
ливе місце серед ефективних форм орга�
нізації екологічної діяльності в позаклас�
ній і позашкільній роботі посідає турист�
ська діяльність, оскільки в процесі її
здійснення школярі здобувають ком�
плекс знань, умінь і навичок екологічного
змісту й навчаються гармонійного співіс�
нування з природою на принципах любо�
ві, поваги й ціннісного ставлення до неї. 
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пошуку". І. Лернер указував на роль
практики у процесі "підтвердження гіпо�
тез" [9, с. 28]. Ю. Кулюткін визначав гіпо�
тезу як основний механізм продукування
розв'язків проблеми [8]. В. Бондар вивчав
проблему висунення гіпотез через анало�
гії. Загалом навчально�пізнавальна ді�
яльність, яка включає висунення і об�
ґрунтування гіпотез відповідає найвищо�
му рівню інтелектуальної діяльності та
застосуванню дослідницьких умінь [12]. 

Мета нашого дослідження – представ�
лення результатів методики формування
дослідницьких умінь студентів шляхом
включення в навчально�виховний процес
дослідницького методу навчання, який
передбачає висунення і обґрунтування гі�
потез. Завдання дослідження: 1) обґрун�
тування доцільності та ефективності зап�
ропонованої методики; 2) аналіз процесу і
результатів формування дослідницьких
умінь шляхом висунення та обґрунтуван�
ня гіпотез.

При розв'язанні дослідницьких зав�
дань гіпотеза виконує низку дидактич�
них функцій: 1) спрямовує шлях пізнан�
ня, формує та визначає тип діяльності; 2)
попереджує невизначеність майбутніх
результатів; 3) концентрує діяльність і
систематизує думки дослідника; 4) уста�
новлює обсяг та зміст інформаційного ма�
теріалу, його збирання, опрацювання, ви�
користання [10]. У експериментальній ро�
боті ми виходили з того, що застосування
прийомів висунення й обґрунтування гі�
потез у навчально�пізнавальній діяль�
ності передбачає наявність чи пошук ін�
формації стосовно об'єкта вивчення [7] та

Спонукальний елемент організації дос�
лідницького методу навчання – процес
висунення і обґрунтування гіпотез, що ба�
зується на відомих теоріях та прогнозова�
них ідеях і вимагає побудови програми
дослідження. Гіпотеза за своєю сутністю
стимулює і спрямовує дослідження. Про�
цес її висунення й обґрунтування забез�
печує ефективне формування дослід�
ницьких умінь. Висунута й обґрунтована
гіпотеза – це власна інтерпретація розу�
міння шляхів розв'язання проблеми, де�
монстрація фахової компетентності на ос�
нові актуалізації здобутих знань і дослід�
ницьких умінь, умілого використання дос�
віду, пошуку й опрацювання інформації.
У науковому дослідженні гіпотеза є лан�
кою, що пов'язує експериментальні дані з
теоретичними знаннями шляхом творчого
відкриття, нового пояснення дійсності й
усунення суперечності [4; 54 6].

Розкриттю сутності процесу форму�
вання дослідницьких умінь шляхом вису�
нення й обґрунтування гіпотез у навчаль�
но�пізнавальній діяльності присвячені
роботи А. Алексюка, В. Андреєва, Ю. Ба�
банського, В. Бондаря, Д. Вількеєва,
В. Загвязинського, Б. Коротяєва, Ю. Ку�
люткіна, І. Лернера, В. Паламарчука,
Д. Тхоржевского, А. Фурмана та інших [1;
2; 3; 8; 9]. Так, Д. Вількеєв у своїх дослід�
женнях зазначав, що процес висунення
гіпотези пов'язаний зі складною розумо�
вою діяльністю, яка має дедуктивний або
індуктивний шлях розвитку [2]. Д. Тхор�
жевський і В. Гетта вважають гіпотезу, з
одного боку "формою пізнання й мислен�
ня", а з другого – "способом розумового
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У статті висвітлені питання формування дослідницьких вмінь студентів у процесі вирішення
навчальних проблем шляхом висування, обґрунтування та перевірки гіпотез. Розкрита сут�
ність навчально�дослідницького пошуку, висування та обгрунтування гіпотез, проаналізовані
особливості інтелектуально�творчої діяльності студентів. Визначені послідовність, умови та
способи використання прийому висування та  обґрунтування гіпотез.

В статье освещены вопросы формирования исследовательских умений студентов в процессе
решения учебных проблем путем выдвижения, обоснования и проверки гипотез. Раскрыта сущ�
ность учебно�исследовательского поиска, выдвижения и обоснования гипотез, проанализирова�
ны особенности интеллектуально�творческой деятельности студентов. Определены последо�
вательность, условия и способы использования приема выдвижения и обоснования гипотез.

The questions of forming of research skills of students in the process of solution of educational prob�
lems by means of putting forward, grounding and checking of hypotheses are considered in the article.
The essence of educational investigating search was discovered and the peculiarities of intellectual cre�
ative activity of students were analyzed. The succession, conditions and ways of utilization of method
of putting forward and grounding of hypotheses were determined. 

ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ 
У ПРОЦЕСІ ВИСУНЕННЯ Й ОБГРУНТУВАННЯ
ГІПОТЕЗ
А.В. Нізовцев
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ристичних прийомів; ґ) установленням
обсягу й ефективності одержаних раніше
знань і способів діяльності для проведен�
ня процесу пізнання та зіставлення з не�
обхідним рівнем майбутнього досліджен�
ня; д) пошуком раціональних прийомів
діяльності [4]. 

На початкових етапах дослідницької
діяльності студенти за погодженням з
викладачем попередньо встановлюють:
а) обсяг понять (тезаурус) для опрацю�
вання; б) види і обсяг діяльності; в) час та
критерії виконання етапів дослідження;
г) специфіку кожного виду діяльності за�
лежно від її мети. Для забезпечення
сприятливих умов усвідомлення та
"прийняття" дослідницьких проблем, що
є першим етапом і вагомим стимулом
процесу висунення й обґрунтування гіпо�
тез, студентами використовуються такі
способи наукового пізнання: 1) обґрунто�
ване пояснення даних експериментів чи
фактів та явищ спостереження; 2) плану�
вання й організація експериментальних
спостережень та вимірювань; 3) узагаль�
нення відповідних теоретичних знань та
екстраполяція їх на результати експери�
ментальних даних. 

За внутрішньою структурою пізна�
вальної діяльності процес висунення й
обґрунтування гіпотез поділяється на
компоненти: 1) закритий: перебирання і
застосування відомих способів розв'язан�
ня; 2) відкритий: а) пошук шляхів
розв'язання за допомогою використання
евристичних прийомів (перебирання
можливих варіантів); б) пошук шляхів
розв'язання через висунення ідей (за
участю інтуїції), їх логічної інтерпретації
та порівняльної оцінки (здогад чи наве�
дення на здогад за аналогічними факта�
ми); в) висунення ідей і знаходження спо�
собів розв'язання через інсайт "осяяння"
(вибірково), шляхом безлогічних (метод
проб і помилок) побудов. Навчання при�
йому висунення й обґрунтування гіпотез
кероване лише у тому випадку, якщо
студент володіє методами: установлення
проблеми дослідження; формулювання
мети та змісту діяльності; аналізу відомо�
го, умов і шуканого та висунення попе�
редніх передбачень; знання й викорис�
тання правил доведення і спростування;
складання програми перевірки достовір�
ності гіпотез. Процес самостійного засто�
сування прийомів висунення та обґрун�
тування гіпотез передбачає поетапний
перехід суб'єкта пізнання з нижчого на
вищий рівень сформованості дослідниць�
ких умінь, який нами організовується за
схемою, наведеною в таблиці 1. 

Серед сприятливих педагогічних умов
формування дослідницьких умінь нами

сформованість відповідних дослідниць�
ких умінь. Тому систематичне навчання
студентів висуненню й обґрунтуванню
передбачень з попереднім аналізом фак�
тів дає наочне уявлення про теорію, за�
повнює "пробіли" у знаннях і підтвер�
джує відоме на практиці. Висунення гіпо�
тетичних передбачень та їх логічне ком�
понування у ланцюг розв'язання пробле�
ми – складний, але ефективний процес
пізнання. Ускладнення завдань із вису�
нення й обґрунтування гіпотез є ефек�
тивним видом організації дослідницького
методу навчання, що підвищує рівень
компетентності студента й забезпечує
вагомим досвідом проведення наукового
пізнання. 

Для студента є суттєвим мотивацій�
ним фактором висунення власної, навіть
наближеної до дійсності ідеї, ніж прий�
няття знання чи напряму пошуку на віру.
Тому в процесі організації дослідницької
діяльності доцільно створювати ситуації
сумніву й підтримки студентів. Процес
формування дослідницьких умінь умовно
можна розділити на періоди: а) до вису�
нення центрального передбачення (тези),
що характеризується пошуком, збиран�
ням і систематизацією інформації; б) ви�
сунення головного передбачення, робочої
гіпотези та її розгортання; в) обґрунту�
вання суперечливих тверджень; г) дове�
дення гіпотези шляхом експерименталь�
ної перевірки. 

Процес висунення й обґрунтування гі�
потез залежить від того, у якому відно�
шенні знаходиться знання й уміння
суб'єкта пізнання до проблеми дослід�
ження. Характерною особливістю дослід�
ницької діяльності студентів у процесі
висунення й обґрунтування гіпотез є по�
шук та опрацювання інформації про
об'єкт дослідження, а успіх такої роботи
значною мірою залежить від засобів і
прийомів керування нею. Студентів "на�
водять" на шлях досягнення мети через
екстраполяцію чи інтерполяцію висуну�
того припущення на основі встановлених
закономірностей, використання порів�
нянь, протиставлень, аналогій тощо. При�
йом висунення гіпотез входить до інте�
лектуально�евристичних операцій твор�
чої природи з логічно виваженим напря�
мом пізнання, що характеризується:
а) концентрацією уваги на проблемі дос�
лідження, пошуком і опрацюванням ін�
формації; б) виникненням особистісної
зацікавленості та внутрішньої мотивації
діяльності; в) здійсненням роботи у нез�
найомій ситуації з системою ускладнень
на межі можливого, подолання якої акти�
візує дослідницьку діяльність; г) раціо�
нальним застосуванням логічних та ев�
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[13]. Це дозволяє оперативно здійснювати
моніторинг процесу навчального пізнання
звертаючи увагу студентів на потрібні
факти, теоретичні положення, зв'язки та
залежності відповідно до актуального
стану вирішення проблеми. Такий підхід
реально відтворює динаміку наукового
дослідження, дозволяє реалізувати са�
мостійність і творчість особистості та
прогнозовано сформувати необхідні ком�
поненти дослідницьких умінь. Для підви�
щення ефективності процесу формуван�
ня дослідницьких умінь студентів, нами
рекомендовано в процесі методичного
супроводу дослідницької діяльності дот�
римуватися таких правил висунення й
обґрунтування гіпотез: 1) гіпотеза має уз�
годжуватись з відомими теоріями та бути
сумісною з більшістю фактів, яких вона
стосується; 2) з багатьох гіпотез, що про�
тистоять одна одній, висунутих для пояс�
нення серії фактів, перевага надається
тій, яка стосується більшої їх кількості;
4) для інтерпретації окремих фактів цієї
серії можна висувати так звані робочі гі�
потези; 5) для пояснення зв'язаної серії
фактів потрібно висувати якомога меншу
кількість різних гіпотез та їх зв'язок по�
винен бути якомога тіснішим; 6) у процесі
висунення гіпотез необхідно забезпечу�
вати імовірнісний характер висновків;
7) гіпотези, що вступають у протиріччя
одна з одною, не можуть бути разом іс�
тинними, за виключенням того випадку,
коли вони пояснюють різні сторони й
зв'язки одного і того ж об'єкта; 8) до по�
чатку висунення гіпотези необхідно вста�
новити критерії її функціонування.

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
виділено такі: 1) суб'єктивні: навченість і
працездатність (наявність певних інтере�
сів нахилів, знань, умінь і навичок, стій�
кість розумових процесів); особистісна
умотивованість суб'єкта пізнання (здат�
ність і бажання будувати логічні ланцю�
ги; здійснювати діяльність на високому
рівні вольових зусиль; наявність внут�
рішньої енергії); обсяг та якість викона�
них підготовчих процедур (вивчення тео�
рії, збирання й аналіз інформації, скла�
дання прогнозів); емоційна стабільність
як здатність до саморегуляції; креатив�
ність; досвід з прогнозування й висунен�
ня гіпотез; 2) об'єктивні: керівництво дос�
лідницьким процесом; забезпеченість ін�
формаційними, матеріально�технічними
ресурсами та часом на дослідницьку ді�
яльність; проблемність у теоретичному
та практичному плані; можливість кому�
нікативного спілкування у межах дослід�
ження. 

Методика формування дослідницьких
умінь студентів передбачає застосування
наукових методів пізнання шляхом скла�
дання і використання програм висунення
й обґрунтування гіпотез на основі схема�
тичних моделей узагальненого розуміння
проблеми дослідження і виявленого про�
тиріччя (з виключенням ряду обмежень)
з переходом до поступового розчленуван�
ня кожного блоку протиріччя на компо�
ненти (з включенням усунутих обме�
жень) [11]. Стимулювання процесу скла�
дання програми дослідницької діяльності
вимагає наявності узагальненого плану
для "унаочнення" рівня розуміння сту�
дентом проблеми і шляхів її розв'язання
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Таблиця 1 
Схема організації процесу формування дослідницьких умінь



У процесі формування дослідницьких
умінь за розробленою методикою студен�
там пропонується: тимчасово спрощува�
ти ситуації; аналізувати загальне поло�
ження на окремих прикладах; розгляда�
ти "крайні випадки"; змінювати вимоги
завдання; розв'язувати завдання від "кін�
ця"; блокувати складові в аналізованій
системі; використовувати різноманітні
аналогії – спрямовувати діяльність на
пошук конкретного способу розв'язання,
на побудову вихідної ідеї. Для досягнення
високих рівнів сформованості дослід�
ницьких умінь студентам рекомендовано
застосовувати такі способи: 1) спостере�
ження явищ за одиничними даними чи
окремими етапами, процесами функціо�
нування об'єкта дослідження; 2) побудова
різнорівневої логіки розв'язків (проста,
ускладнена чи комбінована); 3) співвідне�
сення й пошук залежностей між відоми�
ми даними та тими, що визначаються
експериментально; 4) спрямування екс�
перименту на досягнення мети шляхом
поетапного розв'язання поставлених зав�
дань; 5) обґрунтування доцільної методи�
ки проведення експерименту; 6) форму�
лювання висновків (у межах відомих тео�
ретичних положень, законів, умов, да�
них); 7) уточнення дії теоретичних зако�
нів відповідно до конкретних критеріїв
функціонування; 8) установлення серій�
ності проведення експериментів (один чи
кілька), часового інтервалу (етапів дос�
лідницької діяльності); 9) виокремлення
потенційного рівня самостійності (індиві�
дуальної, колективної чи у співпраці з
викладачем); 10) установлення меж зас�
тосування (практичного, теоретичного,
проявів закономірності).

Інтелектуально�творча діяльність сту�
дентів у процесі формування дослідниць�
ких умінь ґрунтується на евристичних
методах у структурі розв'язань і поділя�
ється на підструктури: пам'ять, уявлен�
ня, розуміння, конструювання, інтуїцію
та логіку [58. Логічна підструктура ха�
рактеризується взаємозв'язком компо�
нентів змісту й етапів пізнання – від усві�
домлення проблеми дослідження до ви�
сунення, обґрунтування й доведення гі�
потези. Керівництво такою діяльністю
має враховувати: складність проблеми
дослідження, її узгодженість з можли�
востями та інтересами студентів; орієн�
товний обсяг діяльності зі збільшенням
частки активності та самостійності; пере�
хід на вищий рівень сформованості дос�
лідницьких умінь; ефективність та раціо�
нальність діяльності [3]. Викладач, керу�
ючи процесом висунення й обґрунтуван�
ня гіпотез студентами, здійснює вхідний,
поточний, тематичний і підсумковий кон�

троль та корекцію за напрямами: а) пере�
вірка вичерпності потрібних і достатніх
фактів для аналізу й розміркувань сту�
дента; б) коригування напряму та змісту
логічної діяльності студента; в) спросту�
вання, критика неправильних і сумнівних
здогадів, передбачення та виділення до�
пущених помилок; г) прийняття й опра�
цювання висунутих передбачень, їх ко�
ригування за необхідності.

У основі будь�якої творчої діяльності,
а особливо дослідницької, покладено
прогноз – передбачення, розрахунок
ймовірних результатів. У випадку ім�
пульсивного висунення гіпотези, харак�
тер допомоги студенту повинен бути ін�
шим порівняно з висуненням гіпотези, що
побудована обережно і виважено. Процес
висунення й обґрунтування гіпотез сту�
дентами слід координувати різноманіт�
ними засобами залежно від умов діяль�
ності. 

1. Якщо гіпотеза висувається в умовах
невпевненості (зростання часу на обґрун�
тування, відмова від висунення гіпотези,
часте звертання за допомогою) – ефек�
тивним прийомом стимулювання діяль�
ності буде спрощення попереднього варі�
анту дослідницької проблеми, допомога у
її "прийнятті". Стан невпевненості й за�
гальмованості розумової діяльності пояс�
нюється фактом зустрічі студента з
проблемою, що не знаходиться у зоні ак�
туального рівня сформованості дослід�
ницьких умінь. Процес "прийняття" проб�
леми наштовхується на некоректні під�
стави, інтелектуальна діяльність "розсі�
юється", не концентрується на ключових
моментах, що перешкоджає складанню
початкового, наближеного плану дій. На�
магання наперед передбачити й оцінити
усі варіанти та можливості зупиняє сту�
дента на орієнтувальній фазі розпізнання
проблеми. Допомога викладачем надаєть�
ся шляхом пропозиції розв'язання анало�
гічного простого завдання, що прискорює
процес усвідомлення складної проблеми.

2. Якщо гіпотеза висунута помилково
унаслідок імпульсивності й недостатньої
критичності – допомога викладачем здій�
снюється шляхом залучення студента до
усвідомлення необхідності більш ретель�
ного вивчення теорії, аналізу умов і зав�
дань дослідження. Імпульсивні висновки
зазвичай будуються за результатами ви�
бору студентами із загальної системи по�
шукової інформації окремих фрагментів,
невідповідних логіці аргументації обґрун�
тування. У такій ситуації слід зосередити
діяльність студента на чіткому виконанні
проміжних етапів усвідомлення пробле�
ми, які вимагають аналізу наслідків, при�
чин, співвідношень і залежностей тощо. 
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включає прийоми висунення і обґрунту�
вання гіпотез, проводилося шляхом анке�
тування, спостереження, тестування,
експертного оцінювання, самооцінюван�
ня, взаємооцінювання, вирішення дослід�
ницьких завдань різних типів і рівнів, ре�
цензування виконаних дослідницьких ро�
біт, застосування методики В. Андреєва
[1] й дало можливість визначити, що 25 %
студентів ІІ – V курсів не можуть повно й
адекватно пояснити поняття гіпотеза,
43 % не усвідомлюють потреби в її об�
ґрунтуванні. З числа опитаних 54 % сту�
дентів односторонньо пояснюють поняття
гіпотеза, як: вірогідність, асоціація, при�
пущення, обґрунтування явища, версія,
імовірний варіант, не доведена теорія,
твердження, котре потрібно пояснити. Ді�
агностування рівнів сформованості дос�
лідницьких умінь дало можливість уста�
новити: 55 % студентів, усвідомивши
проблему дослідження, не висувають гі�
потези, або висувають неадекватну чи
необґрунтовану, мають низький рівень
сформованості дослідницьких умінь; 22 %
студентів висувають гіпотези на підставі
обмеженого кола знань, без чіткого обґ�
рунтування, що не повністю відображає
шлях розв'язання дослідницької пробле�
ми – середній рівень сформованості дос�
лідницьких умінь; 14 % студентів висува�
ють гіпотези адекватно та достатньо обґ�
рунтовано – високий рівень сформова�
ності дослідницьких умінь. 

Проведена експериментальна робота з
упровадження методики формування
дослідницьких умінь зі студентами ІІ – V
курсів дозволила визначити умовні групи
студентів, що надають перевагу певному
способу (шляху) дослідницького пізнан�
ня: індуктивний шлях 65 % студентів від
загальної кількості; дедуктивний – 21 %
студентів; комбінований – студенти здій�
снюють діяльність обома шляхами 14 %.
Діагностика якості знань студентів та
сформованості дослідницьких умінь дала
можливість установити, що студенти
третьої групи мають переважно високий і
середній рівні навченості (здобуті знання,
досвід дослідницької діяльності), перша
група студентів – переважно низький та
середній рівень навченості, студенти
другої групи – переважно середній та ви�
сокий рівні навченості з недостатнім
практичним досвідом. У процесі висунен�
ня й обґрунтування гіпотез дедуктивним
шляхом якість знань та рівень сформова�
ності дослідницьких умінь студентів був
вищим порівняно зі студентами, що нада�
ють перевагу індуктивному шляху нау�
кового пошуку. При цьому індуктивний
шлях забезпечує глибше й більш усві�
домлене розуміння теоретичних поло�

Методика процесу формування дос�
лідницьких умінь передбачає дотриман�
ня напрямів і порядку методичного суп�
роводу студентів шляхом: 1) актуалізації
наявних знань і вмінь та спрямування на
пошук і застосування нових; 2) дотри�
мання вимоги логічного обґрунтування
інтуїтивних здогадів (підстав гіпотез) на
основі відомих теорій через: аналогію, ін�
терполяцію, екстраполяцію, прогресивне,
регресивне чи змішане передбачення;
3) спонукання до ретельного і виваженого
врахування співвіднесеності теорії, да�
них та мети дослідження за допомогою
навідних питань, визначення можливих
шляхів розв'язання; 4) залучення до екс�
периментальної роботи та систематично�
го виконання логічних процедур: аналіз,
синтез, порівняння, перенесення, проти�
ставлення, узагальнення, переформулю�
вання, графічне та схематичне відобра�
ження тощо; 5) допомоги у складанні
програми перевірки гіпотези прямим і
непрямим експериментом, забезпечуючи
високий ступінь імовірності; 6) організа�
ції знаходження й урахування нових да�
них у структурі висунення й обґрунту�
вання гіпотез, сприяючи коректному
формулюванню висновків.

Аналіз літературних джерел та прак�
тичний досвід дозволяють стверджувати,
що побудова гіпотез індуктивним шляхом
за аналогією найбільш поширена у нав�
чальній дослідницькій діяльності [1; 2; 3].
Відчутним недоліком такого підходу є
нехтування усією сукупністю фактів та
невідповідність підбору аналогічних
об'єктів і побудова на їх основі висновків,
що не завжди доцільно і обґрунтовано.
Багатоманітність фактів висунення різ�
норідних гіпотез стосовно єдиної пробле�
ми дослідження характеризує творчість
цього процесу, котра нами розуміється як
гнучкість дослідницьких умінь. Показни�
ками (критеріями) такої ознаки є: а) аль�
тернативність (протиставлення) до ос�
новної ідеї; б) множинність до провідної
ідеї; в) адекватна оцінка власних можли�
востей студентів з реалізації вміння ви�
сувати гіпотези залежно від попередніх
успіхів та вивченості проблеми дослід�
ження; г) швидкість висунення гіпотез
(кількість за одиницю часу) та адекватне
реагування на процес висунення залежно
від отримання додаткової інформації про
об'єкт дослідження; ґ) урахування проти�
лежності суджень, міри об'єктивності й
можливості експериментальної перевір�
ки гіпотези; д) зміна підходів (критич�
ність) до процесу висунення й обґрунту�
вання гіпотез. 

Вивчення стану готовності студентів
до навчання дослідницьким методом, що
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жень, а дедуктивний – більшу гнучкість і
системність інтелектуальної діяльності
та краще поєднує знання теорії з перене�
сенням її на практику. Хронометраж ча�
су з висунення й обґрунтування гіпотез
студентами встановив, що дедуктивний
шлях має переваги перед індуктивним за
швидкістю виконання аналогічних дій,
при цьому рівень інтелектуальної актив�
ності нижчий порівняно з індуктивним
шляхом. 

Результати експериментальної пере�
вірки ефективності розробленої методи�
ки свідчать, що систематичне залучення
студентів до процесу висунення й обґ�
рунтування гіпотез, забезпечує: по�пер�
ше, збільшення кількості студентів з
проблемно�дослідницьким підходом у ро�
зумінні суті об'єкта дослідження; по�дру�
ге, зменшення кількості студентів, що од�
нозначно ставляться до інтерпретації по�
дій, явищ і фактів, по�третє, процес фор�
мування дослідницьких умінь характери�
зується низкою ознак інтелектуально�
творчої діяльності: 1) стійка пізнавальна
діяльність – логічно узгоджена за певни�
ми принципами, практичні вміння сис�
темно підпорядковуються теоретичним
положенням; 2) епізодична не стійка ді�
яльність – періодична втрата логіки са�
моуправління на окремих етапах, у при�
пущеннях і аргументах вибрані несуттєві
та одиничні підстави, що цілісно не підпо�
рядковуються предметові обґрунтуван�
ня; 3) хаотична діяльність – відсутня ви�
важена логічна побудова, що відображає
періодичну, некеровану зміну висунутих
гіпотез без виділення підстав, не підпо�
рядкованість жодним теоретичним поло�
женням; 4) відсутня діяльність – вису�
нення гіпотез не відбувається, студент не
"прийняв" проблему дослідження, не вміє
висувати і обґрунтовувати гіпотези або
не керується жодною з відомих йому тео�
рій. 

Таким чином, процес формування дос�
лідницьких умінь під час висунення і об�
ґрунтування гіпотези має цілком визна�
чену послідовність: накопичення інфор�
мації, "визрівання" інтуїтивно�логічних
процедур діяльності; висунення припу�
щень, за результатами "прийняття"
проблеми дослідження; обґрунтування гі�
потези як майбутньої теорії на основі по�
будови моделі нових знань; експеримен�
тальна перевірка достовірності гіпотези й
формулювання висновків; уточнення
критеріїв функціонування теорії та уз�
годження з системою накопичених рані�
ше знань. 
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лише частково і не дозволяє повністю реалі�
зувати теоретичний і практичний потенціал,
закладений в її рішенні.

Мета цієї статті – розглянути особливості
генезису природничого шкільного крає�
знавства наприкінці XIX – на початку XX
столітть, проаналізувати внесок громадських
організацій і періодичних видань у розвиток
природничого краєзнавства в системі шкіль�
ної освіти того часу.

Розвиток краєзнавства наприкінці XIX –
на початку XX століття нерозривно пов'яза�
ний з діяльністю наукових і суспільних при�
родознавчих організацій того часу. Важливу
роль у вивченні природи різних регіонів
відіграло Російське Географічне товариство,
створене в 1845 році. За його ініціативою і за
підтримкою держави, інтенсивний економіч�
ний розвиток якої вимагав комплексного дос�
лідження природних умов і ресурсів різних
територій, активно відбувалося накопичення
й обробка краєзнавчих матеріалів, складали�
ся описи регіонів, в яких важливе місце зай�
мали описи природи. Яскравими прикладами
краєзнавчих описів того часу є "Кримський
збірник" П. Кеппена (1837), "Опис Сураж�
ського повіту Чернігівської губернії" (1846),
"Досвід статистичного опису Новоросійсько�
го краю" А. Скальковського (1850 – 1853); у
1848 році починається видання "Природної
історії губернії Київського навчального окру�
гу", яка висвітлювала дослідження мінера�
логічного, ботанічного і зоологічного напрямів
[4, с. 39 – 40]; у середині 80�х років виходить
книга "Нариси Нижегородської губернії",
складена М. Овчинніковим з використанням
матеріалів А. Гацисського і В. Докучаєва [13,
с. 36].

У 1850 році за ініціативою Київського уні�
верситету Святого Володимира була створе�
на "Комісія для пошуку стародавностей і ви�
дання історичних актів", яка була, по суті,
науковим краєзнавчим товариством [4; 95].

В умовах гуманізації сучасної освіти, а са�
ме посилення уваги до розв'язання проблеми
світосприйняття, що ставить перед собою
мету формування й розвитку в учнів кон�
кретних знань і вмінь, загального розуміння
світу природи, суспільства й самої людини,
великого значення набуває якісне оновлення
змісту й обсягу сучасних курсів природни�
чих наук, інтеграція природничих знань, пе�
реглядання методичних аспектів викорис�
тання форм, методів і засобів навчання.  

Реформування природничої освіти обу�
мовлює нагальну потребу підвищення ефек�
тивності організації природничого крає�
знавства, гнучка система якого сприяє ак�
тивному пізнанню і розумінню закономірнос�
тей живої та неживої природи, дозволяє
створити максимально сприятливі умови для
формування розвинутої, ініціативної, творчо
мислячої людини, яка зможе максимально
реалізувати свій особистісний потенціал.

Оцінити й розв’язати ключові питання
природничого краєзнавства, як важливої
складової змісту багатьох природничих дис�
циплін, можливо тільки за умови історико�
педагогічного підходу, який дозволить здій�
снити конструктивно�критичний аналіз і
урахування досвіду, набутого шкільним кра�
єзнавством у системі вітчизняної шкільної
освіти. 

Окремі аспекти історичного розвитку різ�
них видів краєзнавства в системі вітчизняної
освіти, які обумовлені генезисом освітнього
простору і педагогічної науки в Україні, вис�
вітлено в сучасних педагогічних досліджен�
нях Т. Анікіної (художнє краєзнавство),
Л. Зеленської, О. Корнєєва, М. Костриці,
В. Обозного (географічне краєзнавство),
А. Лисенко (літературне краєзнавство),
Н. Самохіної (мистецтвознавче краєзнавство)
та інших. Проблема  розвитку природничого
краєзнавства в системі вітчизняної шкільної
освіти в педагогічній літературі аналізується
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У статті розглядаються особливості розвитку природничого краєзнавства в системі вітчиз�
няної шкільної освіти наприкінці XIX – на початку XX століття. Аналізується діяльність і
внесок громадських організацій і періодичних видань у розвиток природничого краєзнавства в
системі шкільної освіти.  

В статье рассматриваются особенности развития природного краеведения в системе отечес�
твенного школьного образования в конце XIX – начале XX веков. Анализируется деятельность
и вклад общественных организаций и периодической печати в развитие природного краеведе�
ния в системе школьного образования.  

In the article are considerated peculiarities of nature land in the system of social and school education
in XIX – beginning XX sent. In the article are analyses activity and endowment of social organization
and periodical seal in development of nature land in the system of school education.
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РРЕЕТТРРООММЕЕТТООДДИИККАА
ності пов'язана з підтримкою з боку держави.
У 1902 році виходить Циркуляр Міністерс�
тва народної освіти, який визначає можли�
вість до семи днів навчання в році присвячу�
вати проведенню з учнями місцевих екскур�
сій, спрямованих на формування знань про
компоненти природи своєї місцевості, вихо�
вання любові до рідного краю. Екскурсії не
тільки активно використовуються як форми
організації позаурочної діяльності учнів, а й
здійснюються спроби розробки методичних
основ їх проведення (О. Гердт, Е. Звягинцев,
Д. Кайгородов, В. Половцев). 

Передові вчителі�реформатори активно
використовували екскурсії, організовуючи
спостереження учнів за природними об'єкта�
ми і явищами, що дозволяло забезпечити ос�
мислення істотних властивостей і відносин
об'єктів і явищ, формування їх наочних уяв�
лень, робило навчання емоційним і цікавим.
Так мандрівник і дослідник Азії П. Козлов,
учителем якого був В. Вахтерев, відзначав,
що вивчення природних наук, завжди суп�
роводжувалося заняттями на місцевості: бо�
танічними екскурсіями, зйомками ділянок
лісу і так далі [2, с. 33 – 34]. 

Відомий український педагог С. Русова,
підкреслюючи значущість екскурсій у про�
цесі навчання і виховання, зазначала:
"Шкільні екскурсії, справді, найкращий спо�
сіб пізнати свій рідний край, зрозуміти за�
лежність його від тих або інших обставин
рідного народу та його сучасного економічно�
го життя, його національної культури" [10, с.
124]. 

У 1910 році створюється Комісія з органі�
зації екскурсій  для учителів і учнів середніх
навчальних закладів, яка вивчає можливості
планомірного проведення ближніх і дальніх
екскурсій різними регіонами країни [12, с. 50].
Особливо детально було розроблене питання
проведення ближніх екскурсій, спрямованих
на знайомство з особливостями природи, на�
селення і історії розвитку рідного краю. Від�
значаючи необхідність проведення місцевих
екскурсій, члени Комісії бачили необхідність
у створенні місцевих бюро з їх організації,
функціями яких були б всебічне вивчення
даної місцевості, складання на основі цих да�
них екскурсійних маршрутів, організація
навчальних екскурсій.

На початку XX століття починають фун�
кціонувати краєзнавчі гуртки, діяльність
яких була спрямована на вивчення природи,
економіки й населення своїх регіонів. Так, в
1907 – 1910 роках, у Петербурзькому універ�
ситеті функціонував краєзнавчий гурток,
члени якого займалися вивченням флори і
фауни, економіки, складу населення Грод�
ненської губернії [7, с. 20].

На території України активно діяли регіо�
нальні природознавчі організації, що пропа�
гували вивчення особливостей природи регі�
онів, проведення екскурсій і туристичних по�
ходів, наприклад, кримський "Гірський
клуб" (Одеса), "Суспільство дослідників Во�
лині" (Житомир) [1, с. 31]. 

Діяльність Комісії, з одного боку, сприяла ак�
тивізації наукової діяльності і підвищенню
ефективності навчального процесу універси�
тету, з іншого, вирішувала практичні проб�
леми дослідження природи, промисловості й
сільського господарства регіону.

У 1851 році Російське Географічне това�
риство рекомендує до публікації зразок пла�
ну опису краю (який складався з 418 питань),
перша частина якого присвячена опису при�
роди [6, с. 42]. Автором цього плану був  відо�
мий учений Д. Журавський, який підкреслю�
вав особливу практичну значущість вивчен�
ня природи регіону. Відповідно до плану
Д. Журавським був складений і опублікова�
ний у 1852 році тритомник "Статистичний
опис Київської губернії", значна частина
змісту першого тому якого присвячена опису
природи регіону, її господарській оцінці і по�
рівняльному аналізу природних ресурсів
Київської губернії з іншими регіонами Укра�
їни [5, с. 35].

Наукове краєзнавство, що активно розви�
валося в цей період, зробило вплив на розви�
ток суспільного і шкільного краєзнавства. У
вивченні різних компонентів  природи регіо�
нів активно включалася прогресивна части�
на педагогічної громадськості, що ратувала
за оновлення змісту, методів і форм приро�
дознавських дисциплін. 

У 1867 році виходить циркуляр Мініс�
терства про бажану установу при гімназіях
бібліотек про місцевий край [13, с. 36], що
поставив завдання створення місцевих під�
ручників краєзнавства, рішення якої відно�
ситься до пізнішого періоду. 

Наприкінці XIX – на початку XX століття
в шкільних закладах учителями використо�
вувалася "Програма для вивчення місця про�
живання або Батьківщини" [3, с. 44], яка доз�
воляла учням оволодіти елементарними
прийомами вивчення своєї місцевості, осмис�
лити й привести в систему знання про ком�
поненти природи, населення, господарство
свого краю. 

У 1886 році Особливою Комісією за дору�
ченням Імператорського Суспільства Приро�
додослідників були складені "Програми і
повчання для спостережень і збирання ко�
лекцій з геології, ґрунтознавства, метеороло�
гії, гідрології, нівеляції, ботаніки і зоології",
які були рекомендаціями для "всіх любите�
лів природознавства" щодо дослідження міс�
цевих флори, фауни, ґрунтів, корисних ко�
палин і геологічної будови місцевості. "Прог�
рами" перевидавалися неодноразово (у 1889,
1891, 1896, 1902, 1908, 1913 роках), що свід�
чить про значну потребу в такого роду посіб�
нику з природознавства. У Передмові до пер�
шого видання вказується, що важливим зав�
данням видавців цих програм є завдання по�
рушити у читачів "любов до природно�істо�
ричних досліджень" [8, с. 4]. 

З 1895 року починає функціонувати Ро�
сійське суспільство туристів, при якому ус�
пішно діє комісія з екскурсій для школярів.
Активізація екскурсійно�туристичної діяль�
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ристовувати навчальні і методичні посібни�
ки, в яких не тільки розкривалися теоретич�
ні й прикладні питання методики навчання,
але і приділялася увага таким прогресивним
методам навчання, як лабораторні роботи,
екскурсії природою, організація самостійних
спостережень учнів за природою рідного
краю. Це методичні праці С. Русової, О. Калі�
товського,   А. Соколова (методика викладан�
ня географії), О. Гердта, В. Половцова (мето�
дика викладання природознавства), І. Па�
ульсона, В. Золотова,   В. Фармаковського
(методика викладання в початкових класах),
С. Сазонова, В. Верховського (методика вик�
ладання хімії), В. Лермантова (методика вик�
ладання фізики) та інші. 

Прикладами навчальних посібників, що
містять методичні рекомендації з визначен�
ня змісту й організації форм природничого
краєзнавства того часу, є: "Практичні занят�
тя з ботаніки в школі і природі" Л. Никонова
(1912) і "Нариси з методики природознав�
ства" О. Шмейля (1912), "Нариси методики і
дидактики навчальної географії" А. Соколо�
ва (1914).

Поступово в колах учителів природничих
наук, що активно  накопичують і використо�
вують у процесі викладання матеріал  про
місцеву природу, приживається  запропоно�
ваний в 1914 році викладачем запорізької
гімназії І. Маньковим термін "краєзнавство"
[3, с. 43].

У 1915 році Комісією Міністерства народ�
ної освіти в проекті програм для учнів молод�
ших класів вводилося "вітчизнознавство",
при чому в пояснювальній записці наголо�
шувалося, що програма курсу може і повин�
на бути модифікована для кожного міста.
Метою курсу визначалося ознайомлення ді�
тей "з навколишньою (доступною їх прямому
спостереженню) місцевістю" [11, с. 20]. Прог�
рама курсу припускала проведення колек�
тивних прогулянок, екскурсій, походів з ме�
тою спостереження і вивчення природи, на�
селення, господарства, історії розвитку краю.
Особлива увага приділялася вивченню при�
родних об'єктів і явищ своєї місцевості, зок�
рема, організації фенологічних, метеороло�
гічних спостережень, дослідженню флори і
фауни своєї місцевості.

З 1917 року починається становлення не�
залежності української держави, яка прохо�
дила в складних умовах зміни урядів. У пері�
од з 1917 по 1919 роки в Україні змінилися
три уряди (Центральної Ради, Гетьманщини,
Директорії), кожен з яких вживав заходів з
формування національної системи шкільної
освіти в країні. Створення нової національної
школи, головними приорітетами якої були
створення єдиної обов’язкової початкової
школи, викладання навчальних предметів
українською мовою, формування національ�
ної свідомості шляхом набуття знань з при�
родознавства, краєзнавства, етнографії, істо�
рії України,  обговорювалося на засіданнях
уряду, повітових та губернських з’їздах учи�
телів.

РРЕЕТТРРООММЕЕТТООДДИИККАА
На початку XX століття на території Ук�

раїни починає функціонувати мережа куль�
турно�освітніх товариств "Просвіт", одним з
основних завдань яких була загальноосвітня
діяльність серед широких мас населення.
Провідними ідеями і напрямами діяльності
"Просвіт" були викладання українською мо�
вою, вивчення в середніх навчальних закла�
дах історії і географії України, ознайомлення
широких мас з історією і культурою своєї
батьківщини. Діяльність цих товариств, яка
була нерозривно пов'язана з українознавчи�
ми процесами в освітньому середовищі,
сприяла розвитку національного шкільниц�
тва, формуванню українського виховного
ідеалу, основою якого була любов до рідного
краю.

Значний вплив на розвиток краєзнавства
в цей час зробила журналістика. Окремі
статті в загальнопедагогічних журналах
"Журнал Министерства народного просве�
щения", "Народное образование", "Основа",
"Школьное обозрение", "Педагогическое
обозрение", "Світло", "Русская школа", "Про�
фессиональная школа", "Гимназия", "Рус�
ский начальный учитель", "Педагогический
вестник" і неперіодичних виданнях "Естес�
твознание и география", "Естествознание в
школе" висвітлювали сьогоденне становище
природознавчої освіти і активно пропагували
екскурсії і походи по рідному краю, в них
можна простежити хроніку діяльності про�
світницьких, педагогічних і наукових това�
риств з  організації краєзнавчої діяльності. 

Аналіз публіцистики свідчить, що в ній
висловлено багато глибоких і цінних засад
про значення, зміст і форми краєзнавчої ді�
яльності. Так, наприклад, в періодичному ви�
данні "Русская школа" вийшла стаття
Я. Руднева "Отечествоведение в средней
школе" (1901), в журналі "Свободное воспи�
тание" стаття Д. Розанова "О введении роди�
новедения в число учебных предметов шко�
лы" (1915), у збірці "Народное просвещение"
стаття "О введении в программы кратко�
срочных педагогических и общеобразова�
тельных курсов для учащихся начальных
училищ преподавание родиноведения, оте�
чествоведения и природоведения" (1916).

Про активізацію шкільного краєзнавства
свідчать публікації, присвячені різним мето�
дичним аспектам організації краєзнавчої ро�
боти в школі. У 1911 році виходить "Руко�
водство к устройству школьного естествен�
но�исторического музея местной природы"
[9], яке містить рекомендації з організації
спостережень і збору зразків для створення
краєзнавчого музею: складання  колекцій з
мінералогії (О. Нечаєв), складання колекцій і
програма занять з ботаніки (А. Генкель),
приготування опудал і збирання кубел і яєць
(О. Петров), збирання комах (А. Якобсон), ви�
готовлення скелетів тварин (Н. Чистяков),
анатомічних препаратів  (Д. Третьяков) та ін�
ші. 

Учителі шкіл у процесі викладання при�
родничих дисциплін мали можливість вико�
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Розв’язуючи питання півищення освіт�
ньо�культурного рівня українського народу,
активно розвивалася видавнича справа, по�
новлювали свою дію товариства "Просвіти",
розв’язувалася проблема українізації віт�
чизняної школи. Проведені політичні й куль�
турні реформи цього часу сприяли започат�
куванню українського національного відрод�
ження, становленню справи українізації
навчально�виховного процесу в школі, фор�
муванню національної самосвідомості діячів
освіти, яке тривало і в першому десятиріччі
радянської влади.

Підводячи підсумки аналізу розвитку
природничого краєзнавства в системі вітчиз�
няної шкільної освіти наприкінці XIX – на
початку XX століття, слід відзначити, що
цей період був досить суперечливим періо�
дом розвитку системи шкільної освіти і кра�
єзнавства. З одного боку русифікація шкіл на
території України, придушення з боку уряду
усіляких проявів українського менталітету,
ігнорування української історії, мови і на�
родних традицій виховання виступали сер�
йозною перешкодою розвитку краєзнавства,
з іншого – активізували діяльність провід�
них українських мислителів, педагогів, твор�
чих діячів, які ратували за розвиток націо�
нальної ментальності, збереження унікаль�
ної української культури.

Активізації суспільного і шкільного кра�
єзнавства сприяла діяльність наукових і сус�
пільних природознавчих організацій, які
складали описи природи регіонів, пропагува�
ли дослідження компонентів місцевої приро�
ди і використання цих матеріалів у процесі
викладання природничих дисциплін.

Велике значення в розвитку природничо�
го краєзнавства мало видання наукової, пе�
дагогічної, навчально�методичної літерату�
ри, в якій  акцентувалася увага на необхід�
ності безпосереднього сприйняття навко�
лишньої дійсності шляхом організації екс�
курсій, фенологічних і метеорологічних спос�
тережень, використання в процесі навчання
місцевого матеріалу, що сприяло якісному
оновленню змісту курсів природничих наук.

Одним з інноваційних напрямів у системі
шкільної освіти того часу було впроваджен�
ня в навчальний процес окремих шкіл і гім�
назій курсу "Вітчизнознавство", засвоєння
якого мало забезпечити накопичення в дос�
тупній для дітей формі в процесі спостере�
ження і практичної діяльності фактів і уяв�
лень про природу своєї місцевості, вивчення і
синтез цих фактів, виявлення відносин між
ними, узагальнення уявлень в єдиний образ
рідного краю. 

З 1917 року починається українізація сис�
теми вітчизняної освіти. Створюються прог�
рами народної освіти, активізується увага до
рідної мови, поширюється діяльність про�
світницьких суспільних організацій, на осно�
ві народних національних традицій розроб�
ляються нові підручники і посібники для
школярів, все це обумовлює подальший роз�

виток  краєзнавства в системі вітчизняної
шкільної освіти.

Перспективними напрямами дослідження
означеної проблеми дослідження буде періо�
дизація процесів розвитку природничого
краєзнавства в системі вітчизняної шкільної
освіти в 20 – 90 роки XX століття.
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Проблеми народної освіти, школи, ви�
ховання і навчання підростаючого поко�
ління займають значне місце у творчості
Івана Франка. Педагогічним питанням він
приділив багато уваги в окремих своїх
суспільно�політичних, філософських,
економічних та історичних працях.

Інтерес Івана Яковича до питань педа�
гогіки і народної освіти був, звичайно, не
випадковим. Освіту він розглядав як мо�
гутню зброю в боротьбі за нове, вільне
життя, і вказував на те, що неуцтво – од�
на з головних причин соціальних і націо�
нальних бід народу. Письменник підкрес�
лював, що науку і знання необхідно поєд�
нати з народом, бо "…Дерево тільки тоді
може рости, коли має коріння в землі, а
просвіта тільки там може ширитися і
плоди приносити, де має коріння в наро�
ді"[10, с. 9].

Погляди Івана Франка на народну ос�
віту формувалися під ідейним впливом
революційних демократів російської пе�
дагогіки. В протилежність українським
буржуазним націоналістам всіх відтінків,
що вороже ставилися до російської куль�
тури і літератури, І.Я. Франко вважав ро�
сійську революційно�демократичну літе�
ратуру найбільш передовою і прогресив�
ною. Він писав: "Коли твори літератур єв�
ропейських нам подобались, порушували
смак естетичний і нашу фантазію, то тво�
ри росіян мучили нас, порушували наше
сумління, будили в нас чоловіка, будили
любов до бідних та покривджених"[5, с.8].

Видатний український письменник і
мислитель Іван Якович Франко нале�
жить до числа прогресивних діячів мину�
лого, які внесли значний вклад у розви�
ток вітчизняної педагогічної науки, твор�
чу спадщину яких доцільно використати
сьогодні. Іван Франко увійшов в історію
як геніальний художник слова, глибокий і
самобутній філософ, полум'яний борець
за свободу і щастя нації. Ім'я Франка без�
межно дороге українському народу, а йо�
го багатюща творча спадщина і зараз
служить справі культурного збагачення
суспільства. Він – діяч, який уособлює ці�
лу епоху української культури, людина
універсальної обдарованості, титанічної
працьовитості, незламної стійкості і наці�
леності у майбутнє. 

Значним є внесок Івана Франка й у
розвиток педагогічної науки, освіти. Заз�
начимо, що аналізу праць І.Я. Франка, які
безпосередньо стосуються педагогічної
теорії і практики, присвячено чимало на�
укових розвідок. Варто згадати дослід�
ження О.Г. Дзеверіна, В.К. Савинця, В.З.
Смаля, В.З. Соханя, М.Г. Стельмаховича,
С.Х. Чавдарова та інші, у яких на широ�
кій джерельній базі розкриваються педа�
гогічні ідеї І. Франка, висвітлюється ви�
сота його думки. Але, попри всю, здава�
лось би, "вивченість" педагогічної спад�
щини письменника, сьогодні бачимо в ній
цікаві для нас ідеї та міркування. Тому
метою даної статті є розкриття поглядів
І.Я. Франка на систему народної освіти
Галичини кінця ХІХ ст.
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Розкриваються погляди Івана Франка на стан освіти у Галичині кінця ХІХ століття, його
думки про  цілі та  завдання народної освіти та виховання. Згідно зі статтею письменник
хотів, щоб український народ, якому він присвятив усе своє життя та працю, зайняв одне в
перших місць поряд із європейськими освіченими народами. 

Раскрываются взгляды Ивана Франко на состояние образования в Галичине конца ХІХ века,
его мысли о целях и заданиях народного образования и воспитания. Согласно статье писатель
хотел, чтобы украинский народ, которому он посвятил всю свою жизнь и работу, занял одно из
первых мест наряду с европейскими образованными народами.

This article is about the views of Ivan Franko on the educational situation in Galichina in the end of the
19th century. There were shown some thoughts of the aim and the point of the folk education and upb3
ringing. According to the article, the writer has a great desire to see Ukrainian people on one of the hig3
hest educational positions among all educated European countries, as he has devoted all his life and
work to Ukrainian people.

ПОГЛЯДИ ІВАНА ФРАНКА НА СИСТЕМУ
НАРОДНОЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ В ГАЛИЧИНІ
КІНЦЯ ХІХ СТ.

Л.Ю.Кобель 
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них речей, а залишуванням потрібних.
Науку подають в теперішніх школах не
для того, щоб образувати і навчити робіт�
ника, але тільки на те, щоб виховать з ньо�
го відданого, щоб умовити в нього покір�
ність теперішнім, несправедливим поряд�
кам і утвердити його в темноті" [5, с.10]. 

Цю ж думку висловлює він у дописі
про учнівську бібліотеку в Дрогобичі, де
характеризує сучасну систему виховання
як систему обдурювання майбутніх гро�
мадян. "Ця система, наша, котра в прочій
Європі стала вже "притчою во язицех", ця
система немов умисне вирахована на те,
щоб зробити і найспособнішого ученика
туманом, недоумком" [7, с. 34].

Основний недолік сучасної системи ос�
віти і виховання Франко вбачає в тому,
що молоді люди виходять зі шкіл (і се�
редніх, і вищих) не здатними до праці на
користь народу, "неробами та слугами
теперішнього несправедливого ладу,
п'явками народними" [там само].

Особливо яскраво висловлені ці думки
в статті Франка " Чи вертатись нам назад
до народа?". Письменник підкреслює, що
у нас немає інтелігенції. "Де вона, ця інте�
лігенція? – питає Франко, –  хто її бачив,
хто переконався на ділі в її інтелігентнос�
ті, в її здібностях до великої служби на�
родної?" "Але ж,  –  продовжує він,  –
так звані інтелігентні люди не своєю во�
лею зробили себе такими!.. Вони витвір
виховання, школи, окружаючих обста�
вин…" "Ми ж і самі,  –  пише Франко,  –
вийшли з тої самої школи і добре знаємо,
скільки то важкої довголітньої, внутріш�
ньої боротьби стоїло нам вирватися з тої
форми і переродитися духом до праці для
народу. Ми знаємо, що доки виховання у
нас буде таке, як досі, доти кожний, за�
ким зможе стати в службу народну, му�
сить переходити через таке саме пекло
внутрішньої боротьби" [7, с.42]. 

Засуджуючи так гостро існуючу сис�
тему освіти і виховання, письменник ясно
формулює свої погляди на мету і завдан�
ня народної освіти. І.Я.Франко пристрас�
но бажав, щоб український народ якому
він присвятив все своє життя і працю,
зайняв одне з найперших місць в ряді єв�
ропейських освічених народів. Ширення
справжньої освіти було б, на думку Івана
Яковича, могутньою зброєю підготовки
мас до майбутніх перемог:

"Ти розуме – бистроуме!
Порви пута віковії

Що скували думку людську!
Двигни з пітьми люд робучий …" [ 5, с.11]

Письменник глибоко вивчав праці
В.Г. Белінського, О.І. Герцина, М.О. Добро�
любова, М.Г. Чернишевського, М.Є. Салти�
кова�Щедріна, високо цінив їхню думку
щодо багатьох питань (в тому числі і пе�
дагогічних), був їхнім прямим ідейним
послідовником. Так само, як і російські
революційні демократи, Франко надавав
величезного значення вихованню і освіті,
пов'язував майбутнє свого народу з вихо�
ванням підростаючих поколінь. 

Великий каменяр невпинно боровся за
українську національну школу демокра�
тичного характеру й гуманістичного
спрямування. Він обстоював необхідність
створення адекватних шкільних підруч�
ників високого наукового рівня й педаго�
гічного звучання, пройнятих україноз�
навчим спрямуванням й українським на�
ціональним духом. Особливо великого
значення він надавав вивченню рідної
мови й літератури, фольклору й етногра�
фії, виховному значенню дитячої літера�
тури. В статті "Женщина�мати", написа�
ній тоді, коли Іван Якович ще був студен�
том, він підкреслює те, що у дитячому
читанні перевагу слід надавати таким
творам, які плекають красу, облагород�
жують почуття, будять і розум, і дух та
становлять, таким чином, здоровий корм
душі [11, с. 3].

У багатьох своїх творах і виступах
Франко гостро критикує сучасну йому
систему виховання й освіти. "Наша сус�
пільна мораль,  – пише  письменник,  –
чи ж не зводиться тепер на просту казку?
Наша письменність чи ж не далека від
життя і правди так, як небо від землі?
Наше виховання та освіта чи не є це мли�
нок, в котрий кладуть здорових дітей, а
виймають покалічених дітей?"[5, с.10]. 

У своєму рефераті на снятинськім вічі
видатний письменник висловлює думку,
що питання освіти і школи повинні стоя�
ти в центрі уваги всієї громадськості як
занадто болючі питання для всього наро�
ду. "Школи то так, як і політика: тільки
деякі вибрані та покликані її роблять,
нею кермують, але всі люди чують її ро�
боту на своїй шкірі, платять за неї то
грішми, то кров'ю" [12, с.3].

Іван Якович блискуче розкриває кла�
совий характер виховання й освіти в су�
часному суспільстві: "А й наука така, яку
нині подають у школах для робочого лю�
ду, хоть і як багато коштує, прецінь, мало
чим ліпша від цілковитої темноти: в тій
школі так само затемнюють розум робіт�
ника всякими катехізмами, фальшова�
ною історією, навчанням зовсім непотріб�
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вітніх, популяризує вимоги соціалістів в
галузі народної освіти. Ці вимоги пере�
довсім такі:

1. Громадський характер навчання і
виховання підростаючого покоління,

2. Освіта для всього народу,
3. Всебічний розвиток всіх здібностей

учнів,
4. Відокремлення школи від церкви

(релігія – приватна справа кожної люди�
ни) [1, с.59].

І.Я. Франко підкреслював, що за ці ви�
моги в справі освіти і виховання повинні
боротися широкі народні маси. На нашу
думку, популяризація цих принципів –
величезна заслуга Івана Франка перед
історією. Тут він справді був тим великим
каменярем, що закладав перші цеглини у
фундаменті нового суспільного ладу.

У Львівській бібліотеці Академії Наук
зберігається брошура І.Я. Франка під но�
мером 76747. На титульній сторінці немає
ані назви книжки, ані прізвища автора.
Замість цього є лише напис: "забороне�
на". Цю брошуру Франка львівські робіт�
ники видали у 1878 році. Сам Іван Якович
називає в своїх листах цю брошуру "Ка�
техизис соціалізму" і зауважує, що в ній
він хотів помістити "всю теорію в її голов�
них точках як найдоступніше виложену"
[5, с.13].

Складена вона в формі запитань і від�
повідей на них. На запитання "який же
новий лад ставить соціалізм замість те�
перішнього?" – Франко відповідає, що
докладно передбачити цей майбутній лад
важко, але можна вказати головні підста�
ви, на які він має спертися. Серед цих
підстав Франко зазначає: "…замість сус�
пільних клас – всебічна освіта кожного
громадянина й праця по черзі в різних га�
лузях виробництва"… і далі "…замість те�
перішніх злиднів і боротьби за існування
– постійний добробут, спертий на постій�
ну працю і безупинний розвиток усіх
природжених здібностей кожного грома�
дянина" [2, с.78].

У цих твердженнях Франка ми бачимо
безумовний вплив марксистської тези
про всебічність виховання людини в сус�
пільстві майбутнього; ідейний зв'язок цих
тверджень з науковим соціалізмом неза�
перечний.

"Чи громада матиме засоби для такої
освіти кожного свого члена?" – запитує
далі Франко і відповідає, що громада пев�
но матиме стільки засобів. – "А втім, –
додає він,  –  і тепер навіть таких капіта�
лів, які складає народ на потреби дер�
жавні, вкупі з тим, які висмоктують із

РРЕЕТТРРООММЕЕТТООДДИИККАА
Звертаючись до тих "учених учите�

лів", які хочуть освічувати народ, Франко
запитує: "Адже ж ви, добродії�популяри�
затори, хочете просвітити народ, так чи
ні? А що ж ви розумієте під просвітою?
Хіба не присвоєння тих усіх здобутків,
які здобула і нагромадила думка люд�
ська, хіба ж не поставлення народу на тій
висоті, на якій ставить чоловіка сучасна
наука?" [5, с.12]. Отже, мета народної ос�
віти, за Франком,  –  піднести весь народ
на таку височінь, на яку підносить люди�
ну сучасна наука, озброїти широкі маси
народу всіма здобутками людської дум�
ки. 

У світлі цих думок про широкі завдан�
ня народної освіти особливо цікавою для
нас є негативна оцінка педагогічних пог�
лядів Л.М. Толстого, яку дав свого часу
Іван Франко. В "Кур'єрі Львівському" за
1892 р. вміщено критичну розвідку Івана
Яковича "Лев Толстой". Франко ще з
юнацьких років цікавився творчістю
Л. М. Толстого, глибоко шанував його як
письменника і людину. Але ж це не пе�
решкодило йому суворо засудити сус�
пільні ідеали Толстого, зокрема, його пе�
дагогічні ідеали. Цікаво те, що І.Я. Франко
критикує Льва Толстого з тих самих по�
зицій, з яких критикував його Чернишев�
ський; висловлювання Франка збігають�
ся навіть стилістично з висловлюваннями
Чернишевського.

"Педагогічна діяльність Толстого, –
пише Франко, – була дуже нещаслива й
нетрудно розуміти чому. Педагогом він
зробився з аматорства… підо впливом те�
орії народництва… без жодної наукової
педагогічної підготовки. Але, замість до�
бачити причину лиха в своїй власній не�
підготовленості до такої діяльності, Тол�
стой… ударяє по всій сучасній педагогі�
ці… і, нарешті прийшов до висновку, що
для російського селянина власне й непот�
рібно жодної іншої науки, крім читання
біблії, писання і рахування" [1, с.189].
Найбільше критикує Іван Якович
Л.М. Толстого за те, що він "визнав усі ре�
альні науки за речі непотрібні для селян",
прийшов до висновку, що "знання є ціл�
ком непотрібні для піднесення моральних
основ"[там само]. 

Зовсім іншими були погляди Івана
Франка на завдання освіти і виховання
народу, тому іншим шляхом ішов видат�
ний письменник у своїй боротьбі за на�
родну освіту.

У брошурі "Чого хоче галицька робіт�
нича громада?" Франко розкриває, основ�
ну мету робітничого руху в справах ос�
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нього багачі й лихварі, вистачило б на те,
щоб кожній людині в державі дати на�
лежне виховання, коли б, розуміється, їх
цілком повернути на цю мету й коли б
найбільша частина їх не йшла на військо,
гармати, пенсії для дармоїдів або просто
на речі розкоші й на розпусту вищих ста�
нів" [4, с. 18].

Ми бачимо, що молодий І.Франко був
під сильним впливом ідей соціалізму, пе�
рекладав твори Маркса й Енгельса, читав
Леніна. У радянських публікаціях з істо�
рії педагогіки ці факти вказувалися як
визначальні у формуванні його світогля�
ду. Але зовсім оминалось те, що згодом
І.Франко розчарувався в них, змінив свої
погляди, критично поставився до мар�
ксизму. Підтвердженням цього може бу�
ти хоч би те, що він не вступив до Україн�
ської соціально�демократичної партії
прихильників соціалізму�марксизму, яка
з'явилася в Галичині у 1899 році, а при�
єднався до лав національно�демократич�
ної партії (НДП). Цей промовистий факт
радянська офіційна пропаганда всіляко
завуальовувала, обвинувачуючи Франка
в нерозумінні значення гегемонії робітни�
чого класу й диктатури пролетаріату [11,
с. 2].

Формулюючи мету і завдання народ�
ної освіти, І.Я. Франко весь час підкрес�
лює величезне прагнення широких на�
родних мас до освіти, до світла. "…Народ
сам по селах та містах горнеться до чита�
лень, бажає освіти і знання, готов жер�
твувати посліднім грошем на науку" [9,
с.90]. З радістю Франко зазначає, що се�
ред народу "розбуджено апетит до прос�
віти, до духовного і політичного життя.
Народ тисячами горнеться на всякі віча і
збори, підставляє карку під жандармські
кольби, слухає промов, хапає книжки і
допитується за щораз новими" [ там са�
мо].

Не можна без глибокого хвилювання
читати оповідання Франка "До Світла".
День і ніч вчиться читати хлопчик Йось�
ка, що потрапив до тюрми, він всім своїм
серцем прагне до освіти. Припавши до
вікна темної камери, він так захопився
книжкою, що не чув оклику чергового
жовніра, який повинен доглядати, щоб
арештанти не дивились у вікна. Жовнір
стріляє. Куля вартового потрапляє хлоп�
чикові просто в груди, і він ледве має си�
ли, сказати, що хотів: "…тільки… до світ�
ла". З великим піднесенням і надією від�
мічає Франко прагнення до світла всього
народу. "Росте дух і повинен рости у кож�
ного хто бачить, як сквапливо шукає наш

люд іскри просвіти, поради і науки" [9,
с.92]. Глибоко вірить Франко в тріумф на�
уки і знань, в те, що вони стануть здобут�
ком всього народу. "Те що нині для стар�
ших поколінь є мертвим капіталом, для
молодших станеться насущною духовою
стравою, ляже в основу нової, ширшої,
національної і гуманної просвіти" [там са�
мо].

І, нарешті, найбільш детально розви�
ває Франко свої погляди на завдання ос�
віти і виховання підростаючого покоління
в листі до Ольги Рошкевичівни від 20 ве�
ресня 1878 року. В цьому листі письмен�
ник з'ясовує свої основні переконання у
всіх головних питаннях. Ось, що він пише
з приводу виховання й освіти: "Переход�
жу до виховання дітей, речі не менш
важної від попередніх, становлячої одну
з найважливіших задач усякого подруж�
жя, одну з головних основ родинного
щастя" [1, с.38].

"Передовсім, як ми вже це говорили
усно, діти повинні швидше вчитися чита�
ти, рахувати, мислити, ніж молитись. Але
наука мусить іти в парі з розвиванням ті�
ла, до чого служить не безплодна гімнас�
тика, а праця  фізична. Розуміється про
виховання в якихось пересудах, релігій�
них, моральних, суспільних – не повинно
бути й бесіди. Ті добутки, ті правди, котрі
нам приходиться добувати тяжким тру�
дом, кривавою боротьбою цілого життя,
– для них повинні статися чимось нор�
мальним, конечним, таким, що розумієть�
ся само собою. Тільки таким способом
можна виховати правдиве, поступове і
сильне покоління. Розуміється само со�
бою, що виховуючи дітей від малу в по�
няттях розумних, поступових і научних,
не треба їм затикати очей і на поняття та
докази противників тих ідей, але розви�
вати якнайвсесторонніше їх мислення"
[там само].

Отже, зв'язок навчання з працею, ши�
рока, всебічна, позбавлена будь�яких за�
бобонів, глибоко народна, національна за
формою і одночасно загальнолюдська гу�
манна освіта; використання кращого, що
здобуто досвідом цілого життя поперед�
ніх поколінь; всебічний розвиток мислен�
ня дітей – такі широкі завдання вихован�
ня, що їх ставить Франко. "За ці принци�
пи,  – каже він, –  я хочу боротися до пос�
лідньої хвилі життя" [5,с.15]. На боротьбу
за здійснення цих ідеалів він кличе всіх,
хто гаряче бажає добра своєму народові,
на перший поклик, без оглядки, стати в
ряди робітників з окликом: "Ось і мої ру�
ки!".
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Глибоким демократизмом віє від слів
письменника: "…скарби знання і просві�
ти, нагромаджені в головах наших, ми по�
винні вважати не підставою до гордості і
погорджування нашими простими, неос�
віченими братами, а радше затягненим
від них довгом, котрий ми їм зобов'язані з
лихвою сплатити. А тямучи це, ми не бу�
демо нашу просвітню працю вважати
добродійством та ласкою для народу, а
тільки нашим обов'язком…" [4, с.27].

Такими стисло виглядають погляди
Івана Франка на мету і завдання народ�
ної освіти і виховання. В аспекті сучасно�
го об'єктивного розгляду і в контексті су�
часних завдань, вони ще чекають свого
часу та потребують нового прочитання і
нового осмислення. 
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Активні суспільні трансформації, що
відбуваються нині, суттєво змінюють ус�
талені способи життєдіяльності, суспіль�
ні норми та ідеологічні конструкції, що їх
визначають. Нові виклики вимагають
адекватної модернізації освітньої систе�
ми, яка сьогодні відчутно потребує роз�
ширення й зміцнення своєї матеріальної
бази, капітальних фінансових вкладень
як збоку державних, так і недержавних
структур. Саме тому поняття "благодій�
ність", "меценатство" в Україні є ознакою
сьогоднішнього дня, хоча самі ці явища
мають прадавню історію.

Благодійність як суспільний феномен
є однією з найдавніших традицій, що
йдуть з глибини віків. Як зазначає росій�
ська дослідниця Л. Лаврененко "…в істо�
рії цивілізації ця діяльність в різних фор�
мах прояву була присутня завжди, без
неї неможливо уявити людського буття"
[7, с. 249].

На сьогодні в поняття благодійності
вкладається досить широкий зміст – від
звичайної матеріальної підтримки нуж�
денних верств населення (бідних, сиріт,
інвалідів та ін.) до "безоплатної діяльності
зі створення і передачі фінансових, мате�
ріальних й духовних цінностей (благ) для
задоволення потреб людини, соціальної
групи чи соціальної верстви" [10]. Енцик�
лопедичний словник ХІХ ст. Ф. Брокгау�
за та І. Ефрона визначає "благодійність"
як прояв співчуття до ближнього і мо�
ральний обов'язок заможного поспішати
на допомогу незаможному [2, с. 55]. Тлу�
мачний словник В. Даля характеризує
особистість благодійника як "такого, хто
творить, робить добро іншим" [4, с. 94].

Ми розглядаємо благодійність як ді�
яльність, що формується на громадських
засадах і приватній ініціативі, здійсню�
ється фізичними або юридичними особа�
ми, і має такі суттєві ознаки: 1) наявність

суспільно значущої мети;  2) добровіль�
ний, безкорисливий організований харак�
тер роботи; 3) "високі моральні принципи,
громадський рівень розуміння необхід�
ності здійснення програм соціальної реа�
білітації тих категорій населення, які
потребують підтримки" [5]. Як цілеспря�
мована діяльність на користь іншим, бла�
годійність має багато форм, однією з яких
є меценатство.

Згідно із Законом України "Про благо�
дійництво та благодійні організації", ме�
ценатство розглядається як "…добровіль	
на безкорислива діяльність фізичних
осіб у матеріальній, фінансовій та іншій
підтримці набувачів благодійної допомо	
ги" [8]. У законопроекті "Про меценат�
ство" уточнюється, що ця діяльність
спрямовується на розвиток культури,
мистецтва, науки, освіти, охорону та
популяризацію культурної спадщини. 

Можемо констатувати, що в україн�
ському соціумі явно простежуються тен�
денції розвитку благодійництва, меце�
натства. За даними міністерства юстиції
України, протягом останнього року в дер�
жаві було створено щонайменше півтора
десятка доброчинних організацій, не вра�
ховуючи філій та підрозділів у регіонах.
Ініціаторами їх створення сьогодні висту�
пають відомі постаті (жінки) в Україні,
серед яких: дружина Президента Украї�
ни Віктора Ющенка Катерина Ющенко
(Міжнародний благодійний фонд "Украї�
на 3000"); донька екс�президента Украї�
ни Леоніда Кучми, заступник директора
з маркетингу компанії Київстар Олена
Франчук (благодійний фонд "АНТИСНІД");
співачка, композитор, переможниця кон�
курсу "Євробачення � 2004" Руслана Ли�
жичко (благодійний фонд "Український
світанок"); президент модельної агенції
"Карин ММG" Влада Литовченко (благо�
дійний фонд "Обдаровані діти – майбутнє
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Розкриваються поняття благодійності, меценатства. Акцентується увага на досвіді доброчинної
діяльності однієї з найвидатніших жінок"меценатів ХVІ – ХVІІ століття, фундаторки Києво"
Могилянської академії – Галшки Гулевичівни.

Раскрываются понятия благотворительности, меценатства. Акцентируется внимание на опы"
те благотворительной деятельности одной из наиболее выдающихся женщин"меценатов ХVІ "
ХVІІ веков, основательницы Киево"Могилянской академии " Галшки Гулевичивны.

Article conciders ideas of philanthropy, patronage.More attention is paid to the experience  of charity of
one of the most famous patroness of ХVІ – ХVІІ centuries, foundator of Kyiv Mohyla Academy, Galshka
Hulevychivna. 

УКРАЇНСЬКЕ МЕЦЕНАТСТВО: ГАЛШКА ГУЛЕВИЧІВНА –
ФУНДАТОРКА КИЄВО�МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ

О.Ю. Ільченко

РРЕЕТТРРООММЕЕТТООДДИИККАА



33

РРЕЕТТРРООММЕЕТТООДДИИККАА
– Ганна Гойська, Галшка Острозька, Гал�
шка Гулевичівна, Раїна Ярмолинська та
ін.; Новітньої доби – Єлизавета Скоро�
падська�Милорадович, Катерина Скар�
жинська, Варвара Ханенко, Христина
Алчевська та ін. 

Однією з найяскравіших постатей се�
ред відомих жінок�меценатів була Гал�
шка Гулевичівна, життя і діяльність якої
припадає на ХVІ – ХVІІ ст. – Козацьку
добу України.

Як відомо, на українських землях пер�
ші ознаки меценатства як масового яви�

ща зафіксовано у ХVІІ сто�
літті. Чим була зумовлена
активна громадська, благо�
дійна діяльність більшості
заможних жінок того часу? 

Як свідчать досліджен�
ня вітчизняних науковців
[13], в Україні в ХVІ – пер�
шій половині ХVІІ ст., на
відміну від Західної Євро�
пи, суспільне становище
жінки залежало не від сус�
пільного статусу чоловіка,
а від її власного майнового
становища. Тому заможні
шляхтянки, магнатки, не�
залежно від сімейного ста�
ну, мали значну суспільну
вагу у своїх повітах.

Правове становище жі�
нок нормував Литовський Статут [14], у
постановах якого був закріплений прин�
цип рівноправності між чоловіками та
жінками. Забезпечивши майнову неза�
лежність жінок та їхні права на успадку�
вання землі, цей нормативний документ,
таким чином, узаконив рівний жінки із
чоловіком правовий статус. Відтепер
жінки�шляхтянки, володіючи значними
маєтностями, маючи однакове право го�
лоса з чоловіками, користуючись повагою
в суспільстві, досить активно ведуть по�
літичне життя: "беруть участь у конфе�
ренціях, нарадах, у з'їздах сільських гос�
подарів, проникають у трибунали, і на�
віть – у сейм, …одне слово, верховодять у
краї" [14]

Зрозуміло, що за такої активної сус�
пільно�громадської позиції, коли на межі
ХVІ – ХVІІ ст. православ'я стало в Укра�
їні символом боротьби із засиллям поль�
ської мови та культури в цілому, немало
з цих жінок своєю меценатською та куль�
турною діяльністю виступили на захист
православної віри. Такою була і Галшка
Гулевичівна.

Походила вона зі старовинного україн�
ського шляхетського роду Волині – Гуле�
вичів, відомого в історичних джерелах
від початку ХVІ ст. Гулевичі посідали

України"); Олімпійська чемпіонка зі
спортивної гімнастики, Лілія Подкопаєва
(благодійний фонд "Здоров'я поколінь")
та ін.

У зв'язку з цим увага науковців зосе�
реджується на вивченні передумов роз�
витку вітчизняної доброчинної діяльнос�
ті, її здобутках, досвіді відомих меценатів
минулого. Зокрема, сучасна історико�пе�
дагогічна оцінка розвитку благодійництва
(меценатства) означеного періоду репре�
зентована в працях як російських, так і
українських учених. Увагу російських
дослідників привертають
педагогічні (С. Агуліна,
Л. Лаврененко, О. Фищу�
кова та ін.), історичні
(І. Жданова, І. Павлова,
Г. Ульянова та ін.), культу�
рологічні (О. Кочнов, О. По�
лякова, О. Радзецкая та
ін.), соціологічні (О. Воро�
нова, А. Петрова, Л. Тємні�
кова та ін.) аспекти проб�
леми.

Серед досліджень укра�
їнських учених значний
науковий інтерес станов�
лять праці Ю. Бєлікова,
Ю. Гузенко, О. Доніка,
О. Друганової, І. Суровце�
вої, Н. Товстоляк [3; 5; 6;
11; 12] та ін., які розгляда�
ли становлення й розвиток органів дер�
жавної опіки, громадських благодійних
об'єднань; розкривали роль меценатства
в Україні переважно на регіональному
рівні (Лівобережна Україна, Південь Ук�
раїни, Середнє Придніпров'я, Харківська
губернія) у ХІХ – на початку ХХ ст.; дос�
ліджували генезис розвитку приватної
ініціативи в освіті України кінця ХVІІІ –
початку ХХ ст.

Вирішальне значення для з'ясування
ролі української національної еліти в
розвитку вітчизняної освіти і, зокрема
внеску відомих меценатів в її розбудову,
мають персонологічні дослідження. У
цьому контексті привертають увагу праці
вчених, присвячені діяльності цілих ди�
настій, – Симиренків, Тарновських, Те�
рещенків, Ханенків, Харитоненків або
окремих відомих доброчинців, – Г. Гала�
гана, Г. Маразлі, О. Поля та ін.

Використовуючи гендерний підхід, ма�
ємо намір дослідити внесок відомих жі�
нок�меценатів у розвиток вітчизняної ос�
віти, науки, культури, адже історії відомі
численні імена благодійниць, які на рівні
із чоловіками прославляли Українську
державу, відроджували її національний
поступ. За часів України�Руси Княжої
доби, це – княгиня Ольга; Козацької доби
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засвідчують такі документи. Перший –
про надання Василем Гулевичем своїй
доньці посагу на одруження: 5 тисяч зло�
тих польських, 1000 кіп грошей литов�
ських та різної рухомості такої ж вартос�
ті. Другий – про передачу зятю Христо�
фору в тимчасове користування, до вику�
пу, маєтності Несвіч [13]. 

Проте цей шлюб не був довготрива�
лим, від нього у Галшки народилася
донька Катерина, яку вона у 1615 р. зару�
чила з хорунжим оршанським Миколою
Млечком.

У 1606 р. Галшка одружується вдруге
– її чоловіком стає Стефан Лозка, замож�
ний київський шляхтич, який обіймав по�
саду підчашого Київського й маршалка
Мозирьського. Шлюб за віком був нерів�

ним – Галшка мала
близько 30 років,
Стефан – під 60.
Від цього шлюбу у
них народився син
Михайло.

Після 1606 р.
Галшка Гулевичів�
на�Лозчина пере�
їздить з Волині до
Києва, із яким буде
пов'язане все по�
дальше її життя та
історія створення
Київської брат�
ської школи – по�
передниці Києво�

Могилянської академії. 
Меценатка надає землю (свого часу

вона була дарована їй чоловіком Стефа�
ном у вічне користування) під Київський
Братський монастир і Братську школу, й,
таким чином, стає їх фундаторкою. Свій
задум вона погоджує із чоловіком, який
цілком підтримував її. Про це говориться
в дарчій, яку пані Гулевичівна урочисто
при "добре уроджених" свідках, вписала
в "гродські книги" Київського магістрату
15 жовтня 1615 р.: "Я, Галшка Гулевичів�
на, дружина його милості пана Стефана
Лазки маршалка Мозирського, будучи
здорова тілом і розумом, явно і добро�
вільно усвідомленою тим моїм добровіль�
ним листом�записом, що я статечне, в
старожитній, святій православній вірі
Східної церкви живучи… і з любові й ми�
лості до братів моїх народу руського…
умислила добро учинити церкві Божій… і
благочестивим християнам народу русь�
кого в повітах воєводств Київського, Во�
линського і Брацлавського… дала, дару�
вала, записала й фундувала добра мої
власні, дідичні, права і вольності шляхет�
ські маючи: двір мій власний з землею… в
місті Києві… зі всім до того двора і землі
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друге місце серед можновладців Волин�
ської землі. Серед них були воєводи, під�
старости, хорунжі. Як зазначають дос�
лідники, у 1629 р. за 28 представниками
роду значилося 45 поселень (1124 дими)
[13]. Дід Галшки, Федір Гулевич у 1539 р.
був Володимирським намісником (у 1540
р. висвячується за королівським привіле�
єм на Луцького православного єпископа
під ім'ям Феодосій [13]). Відомо також, що
у нього було п'ятеро синів – Михайло,
Григорій, Роман, Януш і Василь. Василь
Гулевич був заможною і поважною люди�
ною, обіймав високі виборні посади – во�
лодимирського підстарости (з 1565 р.),
каптурового судді Володимирського пові�
ту (з 1574 р.), володимирського і луцького
войського (1590 – 1601 рр.), а в 1589 р.
обирався депута�
том від Волинсько�
го воєводства на
Люблінський ко�
ронний трибунал
[1].

О д р у ж у в а в с я
батько Галшки
тричі. Від остан�
нього шлюбу у
1570 р. з Настасією
П а т р и к і ї в н о ю
з'явилося на світ
троє синів – Анд�
рій, Михайло, Бе�
недикт – і донька
Галшка.

Галшка Гулевичівна народилася ймо�
вірно в с. Затурці (нині Локачинського ра�
йону Волинської області) у 1577 р. [13]. За
іншими джерелами дата і рік її народ�
ження вираховуються таким чином: дата
– за документальною вказівкою про її
іменинний день 9 грудня за старим сти�
лем), рік – за точною датою шлюбу її
батьків (1570 р.) і її першого шлюбу (1594
р.) [1].

Ім'я Галшка (Галжка) було за тих ча�
сів досить розповсюдженим серед укра�
їнського жіноцтва. Воно є українською
формою від польського Галжбета чи Гал�
жбіта, тобто Єлизавета. Дитинство Гал�
шки пройшло на Волині, де вона прожи�
вала в маєтках батька, яких у нього у Во�
лодимирському і Луцькому повітах було
значне число. Як ми вже зазначали, Ва�
силь Федорович був високоосвіченим, по�
важним, заможним шляхтичем, тому
своїй дочці Галшці він дав добре вихо�
вання і ґрунтовну освіту.

Одружується Галшка у 1594 р. з Хрис�
тофором Потієм, сином брацлавського
каштеляна (згодом Володимирського
єпископа Іпатія Потія) і княгині Ганни
Федорівни Головні�Острожецької. Це

Фото будинку Галшки Гулевичівни у Києві



Першим її ректором був Іван Борець�
кий, згодом він – перший митрополит
Київський, Галицький і всієї Руси віднов�
леної 1620 р. української православної
церкви. У становленні й розвитку Київ�
ської братської школи важливе місце мав
вступ до Київського братства у 1620 р.
гетьмана Петра Конашевича Сагайдачно�
го "зі всім войском". Запорозьке козацтво
опікувалося й захищало братську школу,
яка була осередком національної освіти й
духовності. Саме тому цей заклад швидко
зміцнів і посів провідне місце в культур�
но�освітньому середовищі України.

Близько 1618 р. Галшка по смерті чо�
ловіка переїздить до Луцька, де підтри�
мує тісні зв'язки з Луцьким братством. 2
квітня 1641 р. пані Гулевичівна складає
передсмертний заповіт, згідно з яким 4,5

тисяч злотих відписує
Луцькому братському
монастирю, який опіку�
вався Луцькою брат�
ською школою, на його
шпиталь, а також на
Братську Хрестовоздви�
женську церкву в крипті
якої вона була похована.
Відійшла у вічність сла�
ветна волинянка 15 чи 17
квітня 1642 р.

Пам'ять про Галшку
Гулевичівну залишилась
на довгі часи. Так, на сті�
ні древнього Хрестовоз�
движенського храму у
2002 р. видатній меце�
натці, патріотці україн�
ських земель була вста�
новлена меморіальна

дошка. В старій Києво�Могилянській
академії щороку в день її іменин (22
грудня) поминали Галшку як засновницю
цього закладу – проводили зібрання ака�
демічної корпорації, на яких обирали
професорів, затверджували нових викла�
дачів тощо. Сьогодні в Національному
університеті "Києво�Могилянська акаде�
мія" кращі, обдаровані, розумні студенти
нагороджуються стипендією імені Гал�
шки Гулевичівни. Цікавою є й така тра�
диція, коли на щорічне святкування Дня
академії (15 жовтня) студенти здійсню�
ють акцію "Чистий Сковорода", під час
якої миють пам'ятник Григорію Сковоро�
ді на Контрактовій площі. 

Отже, українська Alma mater вищої
освіти – Київо�Могилянська академія,
яка відіграла надзвичайно важливу роль
у культурному й політичному розвитку
України, пройшла нелегкий шлях ство�
рення й утвердження. Причетною до цієї
події була Галшка Гулевичівна. Вся ме�

правами, пожитками, приходами і різни�
ми належностями і при належностями…
на монастир, Ставропігії Патріаршесь�
кого спільного житія по Василю Велико�
му, також і на школу дітям так шляхет	
ським, яко й міським" [9].

Як стає відомим із історичних джерел,
садиба Галшки (дарунок чоловіка Стефа�
на) знаходилася в самому центрі Подолу
міста Києва. За тих часів "…сусідами Гу�
левичівни були скарбники, бурмистри й
неубогі міщани" [13]. Згодом, поряд з'яв�
ляються садиби відомих заможних гро�
мадян Києва й України – митрополита
Петра Могили, представників відомого
козацького роду Сулим, ректора Акаде�
мії й митрополита Київського Йоаса
Крюковського та інших. Отже, на той час
тут проживала українська еліта куль�
турно�національного ру�
ху. Як стверджують дос�
лідники, на сьогодні за�
лишається невідомим,
яку вартість мала садиба
Галшки, але, ймовірно,
це була дуже солідна су�
ма, оскільки за спробу ві�
дібрати землю у братства
встановлювався штраф у
10 тисяч польських зло�
тих [13].

Київська братська
школа почала працювати
з перших днів свого зас�
нування, про що Галшка
пише: "…І аби тая фун�
дація скуток свій брала,
зараз в той двір і на його
плац… школу впровади�
ла і впроваджую…" [9].
Розміщувалась школа у будинку Галшки.

Завершується дарча словами: "…З
притисненням печаті і з підписом руки
чоловіка мого Стефана Лазки…, з при�
тисненням печаті і підписом руки моєї
власної…, притисненням печатей і підпи�
сом рук до того листа мого їх милостей
панів і приятелів моїх обивателів того во�
єводства Київського добре осілих: й. м. п.
Миколая Стецького тивона київського,
й. м. п. Максима Трипольського і й. м. п.
Семена Шишки Ставецького, котрі при
тому були і того добре свідомі по прохан�
ню моєму учинили" [9].

Цей документ мав юридичну силу, він
офіційно стверджував фундування мо�
настиря і школи. Отже, 15 жовтня 1615 р.
звершилась історична подія – з'явилась
прародителька вищої освіти на україн�
ських землях, попередниця Києво�Моги�
лянської академії – Київська братська
школа.
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Меморіальна дошка Галшці Гулевичівні 
на старому навчальному корпусі Київ$

ської академії (на меморіальній дошці напис
$ на відзнаку відродження Києво$Могилян$

ської академії. Галшка Гулевичівна)



ценатська діяльність цієї жінки ґрунту�
валася на загальнолюдських цінностях і
християнській моралі, була пройнята ве�
ликим соціальним змістом і, що надзви�
чайно важливо, стала прикладом прояву
високої громадянської позиції. Саме тому
цей досвід заслуговує стати зразком для
засновників сучасних доброчинних фон�
дів, організацій та об'єднань.

Проведене дослідження не вичерпує
всіх аспектів обраної проблеми й потре�
бує подальшого аналізу меценатської ді�
яльності і, зокрема, внеску в розбудову
національної вищої освіти відомих благо�
дійниць ХVІ – ХVІІ ст.: Галшки Острозь�
кої – фундаторки Острозької академії та
Раїни Соломирецької�Гойської – заснов�
ниці академії та Братської школи в Гощі.
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культура. Перші люди були не здатні по�
яснити причини природних явищ, тому
їхня залежність від природи була дуже
великою. Страх перед грозою, лісовими
пожежами, розливом рік, виверженням
вулканів примусив давніх людей замис�
люватися над причинами цих явищ. Та�
ким чином виникає духовна культура. В
цей період самовдосконалення розгляда�
ється як здобуття певною мірою свободи
від богів, обставин, випадковості. Посту�
пово культура стародавньої людини про�
являється в мистецтві, науці. 

Витоки проблеми самовдосконалення
особистості прослідковуються ще  в шко�
лі піфагорійців. Вони вважали безперер�
вне самостійне пізнання умовою успішної
самоосвіти людини. Крім того, процес
навчання вважався успішним за умови
добровільного ставлення до нього: "Всяке
вивчення наук буває правильним і дося�
гає мети, якщо здійснюється добровіль�
но". Піфагорієць Архит вважав, що
"знання, придбане самостійно, засвою�
ється міцніше і є більш довговічним", са�
ме тому у піфагорійських братствах
привчали до самостійного подолання
труднощів у пізнанні [3, 4].

Розробка проблеми самовдосконален�
ня зустрічається у працях Сократа. На
основі формули "Пізнай себе" він відкрив
та оцінив особливий вид заняття – знан�
ня про незнання. Це вчення ґрунтується
на самодослідженні та дослідженні ін�
ших. Він стверджував, що знання, навіть
досить обширні, без знань про незнання є
застиглими, знаннями які зупинились. Це
стосується не лише знань про навколиш�
ній світ, а й самопізнання, не тільки сві�

Самовдосконалення – досить давня і
вічно нова проблема. Скільки існує люди�
на, стільки існує проблема її самовдоско�
налення. Людина народжується недоско�
налою і, в той же час, їй притаманне пос�
тійне прагнення до саморозвитку: "Лю�
дина є істотою, невдоволеною самою со�
бою і здатною себе перевершити" [1, с. 56].
Постійне особистісне і професійне само�
вдосконалення є важливим у формуванні
всебічно розвиненої особистості. 

Головна задача сучасної освіти поля�
гає в підготовці всебічно розвиненої осо�
бистості, громадянина, здатного до ак�
тивної соціальної адаптації в суспільстві
та самостійного життєвого вибору, само�
освіти та самовдосконалення. На сучасно�
му етапі важливо проаналізувати розви�
ток ідей про самовдосконалення особис�
тості, що дозволить оцінити внесок ста�
родавніх філософів у розвиток сучасної
теорії.

Г.К.Селевко, Р.П.Скульський, Т.В.Вай�
ніленко  розглядають сутність процесу
самовдосконалення та його складових
частин. Але при всій варіативності й ба�
гатогранності опрацювання вченими цієї
проблеми, недостатньо висвітленими за�
лишаються питання історичного розвит�
ку ідей про самовдосконалення.

Мета даної статті – проаналізувати
розвиток ідей про самовдосконалення
особистості в період античності, що доз�
волить оцінити внесок стародавніх філо�
софів у розвиток сучасної теорії. 

Проблема самовдосконалення особис�
тості вже поставала в античному світі. В
цей період виникає особливий вид діяль�
ності, притаманний людині – з'являється
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Самовдосконалення – рушійна сила розвитку особистості. Ця проблема хвилює людину відто�
ді, як вона стала усвідомлювати себе, заглиблюватися у свою сутність. У статті розглядаєть�
ся розвиток ідей про самовдосконалення особистості в період античності, що дозволяє оцінити
внесок стародавніх філософів у розвиток сучасної теорії.

Самоусовершенствование – движущая сила развития личности. Эта проблема волнует челове�
ка с тех пор, как он стал осознавать себя, углубляться в свою сущность. В статье анализиру�
ется развитие идей о самосовершенствование личности в период античности, что позволяет
оценить вклад древних философов в развитие современной теории.

Self�perfection is a motive power of the development of the personality. This problem has been stirring
mankind over since a man began to realize himself extending his knowledge of his own essence. The de�
velopment of the ideas concerning self�perfection of the personality in the period of antiquity is consi�
dered in the given article that gives an opportunity to estimate the contribution of ancient philosophers
to the development of a modern theory.

ПРОБЛЕМА САМОВДОСКОНАЛЕННЯ 
ОСОБИСТОСТІ В ПЕРІОД АНТИЧНОСТІ

В.В. Дмитренко
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го б стану вона не належала, їй місце в
стані землеробів та ремісників. Домішки
"золота" чи "срібла" у дитини нижчого
стану дають їй змогу бути зарахованою
або до стану правителів або до стану
стражів [6, с.21].  Платон розглядав люди�
ну як моральну істоту в тій мірі, в якій
вона здатна вийти за межі свого особис�
того буття. Вдивляючись у себе крізь
призму цілого, всього суспільства, люди�
на відкриває моральний стрижень –
центр, який робить її життя осмисленим
та індивідуальним. Як і Сократ, він вва�
жав, що ефективна освіта має добровіль�
ний характер: "Жодну науку вільна лю�
дина не повинна вивчати як раб" [4].

Арістотель намагався створити роз�
горнуту систему моралі. Головним зав�
данням, яке для цього необхідне, він вва�
жає визначення шляхів, які ведуть лю�
дину до досягнення блага. У зв'язку з цим
він висуває вчення про чесноти. Арісто�
тель вважав доброчесність набутою, а не
природженою якістю душі, що супере�
чить вченню Платона про чесноти. Чесно�
ти формуються свідомо, і є результатом
спеціального навчання. Моральне вихо�
вання, в аспекті формування моральних
чеснот, виступає як процес переборення
природного, певна вправа, здійснення
відповідних дій. Найкращим станом Аріс�
тотель вважав той, коли в державі приді�
ляється належна увага питанням вихо�
вання. Здобуте в юності правильне вихо�
вання недостатнє і тому "вже будучи чо�
ловіком, треба займатися подібними ре�
чами привчатися до них..." [3]. Процес ви�
ховання має охоплювати все життя лю�
дини. Арістотель розрізняв суспільне ви�
ховання та індивідуальне (виховання
"кожного окремо"). Він був прихильником
індивідуального підходу в моральному
вихованні. Свою позицію він відстоював
тим, що коли приділяється "увага (до ви�
ховання) у приватному порядку ... в кож�
ному окремому випадку досягається ве�
лика точність, бо кожен тоді здобуває те,
що йому більше підходить". Арістотель
відзначав, що "дозвілля створено для
розвитку інтелектуальних сил людини"
та "засвоєння основних норм, понять,
знань, необхідних для життя, повинно
відбуватися не шляхом пасивного сприй�
няття, а шляхом активним, через розу�
міння, шляхом привчання і постійної
практики, з урахуванням природних да�
них і особливостей" [4].

Геракліт, Демокріт, Епікур, Лукрецій
трактують самовдосконалення як самос�
тійний розвиток людиною своїх невичер�
пних сил та потенцій в напрямку до ідеа�
лу всебічно розвинутої особистості. Де�

тоставлення, а і самостановлення. Якщо
індивід не знає себе і нічого не хоче знати
про своє незнання, така неосвіченість від�
носно самого себе, вважав Сократ, ма�
буть, неменш небезпечна, ніж неосвіче�
ність у сфері пізнання зовнішнього світу.
Самовдосконалення у Сократа виростає
саме із визнання проблемності пізнання і
самопізнання, ставлення до світу і само�
ставлення, проблемності самої людини, і,
насамкінець, всього її внутрішнього жит�
тя. Самовдосконалення особистості філо�
соф розумів як процес, що триває протя�
гом усього свідомого життя. Зробивши
моральне буття людини предметом роз�
гляду в філософії, Сократ намітив і за�
гальний підхід до проблем морального
виховання. Сократ вважав інтелект виз�
начальним чинником людини: "Постійне
вдосконалення інтелекту веде до мораль�
ного самовдосконалення", "Шлях до чес�
ноти лежить через знання" [4]. Мораль є
наслідком пізнання, яке, в свою чергу,
виступає способом морального піднесен�
ня особистості. Зведення доброчесності до
знання й ототожнення її зі знанням ста�
ють формою утвердження моральної су�
веренності особистості. Сократ вважав,
що моральні норми повинні бути обґрун�
товані за допомогою розуму, бути свідо�
мими [6, с.20].  Надаючи важливого зна�
чення різнобічності знання, він застерігав
від надмірного заглиблення у специфіку
якої�небудь однієї науки: "Заняття нею
може поглинути у людини все життя і пе�
решкодити вивченню інших корисних на�
ук" [4].

Платон значне місце відводить мо�
ральному вихованню [8]. У своєму остан�
ньому творі "Закони" він вказує, що мо�
ральність має джерело поза людиною й
поза суспільством [7, с.51]. Моральні
якості, відповідно до схеми викладеної в
діалозі "Теєтет", так само як і знання, од�
вічно властиві душі людини. На його дум�
ку, виховання покликане лише розкрити
те, що одвічно закладене в людині, офор�
мити її потенції, що поступово розгорта�
ються, стимулювати їх, не дозволяючи їм
при цьому набути спотвореного характе�
ру. Головним завданням морального ви�
ховання Платон вважав формування доб�
ровільного підкорення законам. "... Треба
розглянути, які якості дають змогу люди�
ні якнайкраще прожити своє життя. І
вже не закон, а похвала й осуд повинні
тут виховувати людей і робити їх покір�
ними та слухняними тим законам, які бу�
дуть видані". Велику увагу він приділяв
моральним та інтелектуальним якостям
людини. Якщо душа людини від народ�
ження містить "мідь чи залізо", то до яко�
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ка вважав, що ефективність роботи вик�
ладача залежить від його самоосвіти:
"Передумовою успіху занять є напруже�
на робота вихователя в галузі власного
самовдосконалення, що проходить через
ряд ступенів".  Засобом роботи над собою
Сенека вважав: "самопізнання як резуль�
тат напруги всіх сил і наполегливого
прагнення до роботи над самим собою" [4].
Для пізнього стоїцизму характерне поси�
лення моралістичного сприйняття світу в
цілому, в результаті чого, з одного боку,
відкидалась аморальна дійсність, з іншо�
го – суспільна активність зводилася до
індивідуального морального самовдоско�
налення (життєвій позиції тут було при�
таманне примирення з тією дійсністю).
Необхідність морального самовдоскона�
лення Сенека виводив із факту єдності
божественного, природного і людського.
При цьому мораль виступає особливою
якістю людської природи, що "потрапляє
з кожним днем все більше під владу, яка
не знає перешкод". Цю якість необхідно
зміцнювати й розвивати, з метою вироб�
лення в собі здатності протистояти впли�
вові зовнішніх життєвих мотивів. Розмір�
ковуючи над проявами добра, які виявля�
ються навіть у найпорочніших індивідів,
вказуючи на почуття совісті як таке, що
підноситься над особистістю як найсуво�
ріший суддя, філософ високо оцінює во�
лю до добра. Згідно з Сенекою, "бажання
стати доброчесним – півдороги до добро�
чесності". Таким чином, досягти вищого
блага людина може тільки шляхом звер�
нення до самої себе, зміцнюючи себе в
доброчесності та розвиваючи свої мо�
ральні задатки. Відправним пунктом у
вдосконаленні морального чуття, душі
людської має стати усвідомлення мар�
ності, нікчемності земних благ і уподо�
бань [6, с. 25]. Сенека в "Моральних лис�
тах до Луцілія" писав: "Добре й рятівне
для себе діло робиш, якщо й далі, як діз�
наюся з твого листа, вперто йдеш до свого
вдосконалення. Бо ж нерозумно вимолю�
вати в когось те, що можеш отримати від
себе самого" [9, с. 141].  

Давньоримський вчений М.Квінтиліан
у праці "Про виховання оратора" дуже
близько підійшов до розкриття проблеми
самовдосконалення особистості. Він вва�
жав, що основою ефективного пізнання є
самостійне вивчення матеріалу: "Є речі,
яким ми навчаємося самі собою, без нас�
тавника. Хай ніхто не сподівається стати
оратором одними чужими працями. Пот�
рібно самому пильнувати, вживати без�
перервні зусилля ... і в собі самому шука�
ти допомоги" [4]. Він вважав, що самоді�
яльність особистості у набутті знань буде
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мокріт був першим в античній філософії,
хто звернувся до внутрішнього світу лю�
дини. Він заклав основи традиції в етич�
ній думці, яка полягала в розрізненні мо�
тиву і дії (вчинку): "Бути доброю люди�
ною значить не тільки не чинити  неспра�
ведливості, а й не бажати цього. Чесна й
нечесна людина пізнається не лише з то�
го, що вона робить, а й із того, чого вона
бажає". Істинно доброчесний спосіб жит�
тя пов'язаний з високим рівнем самосві�
домості людини: "Учись значно більше
соромитися самого себе, ніж інших...".
Звідси й особлива роль, яка відводиться
переконанням, коли дається оцінка мо�
ральної значущості особистості, оскільки:
"Кращим з точки зору доброчесності буде
той, хто спонукається до неї внутрішнім
потягом і словесним переконанням, ніж
той, хто спонукається до неї законом і си�
лою" [6; 7]. Демокріт у своїх працях вка�
зував про необхідність самоосвіти, ос�
кільки вчитель не може, і не повинен,
охопити всі знання. Пізнання світу люди�
на повинна здійснювати сама, а школа
має тільки підштовхнути до цього.

Важлива роль у розвитку теорії само�
освіти належить Епікуру. Самоосвіту він
пов'язував з моральним самовдоскона�
ленням. У своєму вченні Епікур всіх лю�
дей, які займаються самоосвітою, поділив
на розряди. До першого розряду нале�
жать ті, які мають високий ступінь самос�
тійності в набутті певних знань: "Є люди,
які в своєму прагненні до істини обхо�
дяться без жодної сторонньої допомоги, з
числа тих, хто сам прокладе собі дорогу"
[4]. Люди, які потребують чужої допомоги
мають розум другого розряду. Епікур ре�
комендував поступово, самостійно розви�
вати свій розум, з метою досягнення пер�
шого розряду: "В прагненні до істини
слід, насамперед, спиратися на самостій�
ні пошуки" [4].  У своїх поглядах Епікур
висував ідею про безперервне навчання
протягом усього життя.

Римський імператор Марк Аврелій (ІІ
ст. н.е.) у праці "Наодинці з собою" виклав
досвід власної роботи над собою, приді�
ляючи увагу переважно питанням мо�
рального самовдосконалення. Представ�
ники Пізньої Стої, насамперед римляни
Сенека, Епіктет і Марк Аврелій, зосеред�
жують увагу на питаннях моралі. Особ�
ливість їхньої філософської позиції по�
лягає у висновках про роль і значення
морального самовдосконалення. Сенека у
своїх працях визначив основним завдан�
ням педагогіки "спрямування учня до йо�
го морального самовдосконалення" [4].
Викладач є лише вихідним моментом для
подальшого пізнання. Разом з тим, Сене�
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ефективною за умови обмеження обсягу
матеріалу, що вивчається: "Це можливо
лише тоді, коли навчальний матеріал не
падає величезною незборимою лавиною
на їхні слабкі голови" [4]. Самостійне вив�
чення матеріалу не повинно бути пасив�
ним. На думку М. Квінтиліана, переван�
таження веде до неминучої пасивності і
гальмує самодіяльність. Основною умо�
вою успішного самостійного навчання
М. Квінтиліан вбачає якісну пам'ять. Са�
ме тому, її потрібно систематично розви�
вати та вдосконалювати: "Пам'ять даєть�
ся від природи і підтримується мистец�
твом" [4].

Отже, самовдосконалення – рушійна
сила,  що спрямовує людину до вершин
досконалості. Аналіз ідей про самовдос�
коналення в античний період дозволяє
стверджувати, що ці ідеї були взяті за ос�
нову та набули подальшого розвитку віт�
чизняними педагогами. Зокрема, ці ідеї
більш ґрунтовно описані у працях
Р.П.Скульського, С.Г.Карпенчук,
Т.В.Вайніленко. Сократ свого часу гово�
рив: "Найкраща людина та, яка більше за
інших прагне вдосконалюватися, і най�
щасливіша та, яка глибше за інших від�
чуває, що вона дійсно вдосконалюється".
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сенко забезпечив Україні почесне місце у
сім'ї європейських народів, розкрив оригі�
нальність і красу української національної
музики.

Усе своє життя М. В. Лисенко присвятив,
насамперед, пропаганді української культу�
ри та мистецтва серед широких верств насе�
лення, що простежувалось у всіх сферах йо�
го різнобічної діяльності. Досить суттєвим
був внесок митця у справу виховання мис�
тецтвом. М.В. Лисенко усвідомлював вели�
чезне значення морально�етичного та есте�
тичного виховного впливу музики на станов�
лення особистості. 

Микола Лисенко був талановитим дири�
гентом�педагогом і видатним митцем�грома�
дянином. Він виховував своїх співаків не ли�
ше як членів мистецького колективу, що ма�
ють оволодіти певним професіональним
умінням, щоб в силу своїх можливостей про�
демонструвати будь�яку музичну компози�
цію. Хорист для Лисенка був, насамперед,
провідником музичної культури в народні
маси, пропагандистом народної пісні, яку він
покликаний зібрати, зберегти і показати на�
родові в художньо завершеній формі.

Хор Лисенка – це школа хорового співу,
вогнище високої хорової культури. І тому не
дивно, що саме з цього хору вийшов ряд пер�
шокласних митців�співаків, диригентів та
композиторів. Саме тут здобули початки сво�
єї мистецької освіти такі українські музи�
канти, як П. Демуцький, К. Стеценко, Я. Яци�
невич. Вони перейняли від свого великого
вчителя його любов до народної пісні, невга�
симе мистецьке й громадське горіння, весь
запал якого був спрямований на те, щоб у
прекрасній художній формі показати світові

В умовах відродження нашої держави, її
національної культури і традицій громад�
ськість останнім часом гостро відчула на�
гальну потребу у створенні духовних скар�
бів, в одухотворенні свого життя. Система
освіти, як головна рушійна сила оновлення
фізичного та духовного розвитку суспільс�
тва, повинна цьому сприяти. Зважаючи на
це, варто було б синтезувати сучасні пошуки
та найкращі зразки виховання історично�пе�
дагогічного минулого.

Славетний син Полтавщини, видатний
педагог Микола Віталійович Лисенко відо�
мий як фундатор національної музичної ос�
віти, основоположник української класичної
музики, засновник першої музично�драма�
тичної школи, композитор, диригент і піа�
ніст, фольклорист і музично�громадський ді�
яч.

Творчу діяльність М. В. Лисенка дослід�
жувало багато музикознавців, зокрема
Л. Архімович, Т. Булат, М. Гордійчук, З. Ва�
силенко, А. Іваницький, Ф. Колесса, Д. Ре�
вуцький, П. Ротач, Є. Товстуха та ін.  

Наше дослідження  висвітлює педагогічну
діяльність М. В. Лисенка, як  засновника пер�
шої національної музично�драматичної шко�
ли та вчителя�майстра хорового співу, зок�
рема, акцентуємо увагу на виховному зна�
ченні хорових духовних творів, що є малові�
домим аспектом вивчення творчої спадщини
композитора. 

У розвитку української музики М. Лисен�
ко має епохальне значення. Своєю багатог�
ранною композиторською діяльністю він під�
няв українську музику на високий рівень
світової музичної культури, яку збагатив, у
свою чергу, скарбами українського народно�
го духу. Своїми знаменитими творами М. Ли�
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У статті М.В. Лисенко розглядається як патріот України, який все своє життя присвятив від�
даному служінню народу. Своєю музично�просвітницькою діяльністю він позитивно вплинyв на
розвиток української музичної культури. Засновник першої української музичної школи, автор
національних за змістом та стилем духовних хорових творів, М. В. Лисенко здійснив вагомий
внесок у справу виховання молоді.

В статье Н. В. Лысенко рассматривается, как истинный патриот Украины, который всю свою
жизнь посвятил беззаветному служению народу. Своей музыкально�просветительской деятель�
ностью он благотворно повлиял на развитие украинской музыкальной культуры. Основатель
первой украинской музыкальной школы, автор национальных по содержанию и стилю духовных
хоровых произведений, М. В. Лысенко осуществил большой вклад в дело духовного воспитания
молодёжи.

Being a real patriot of Ukraine M. V. Lysenko devoted all his life to restliss serving to our people. His
work as a musican and teacher was a really great contribution into ukraine musical culture He was a
creator of foundation of the first Ukrainian national musical school the author national on a content
and style of spiritual choral products, M.V. Lysenko has realized the large contribution to matter of edu�
cation of youth.

ВИХОВНЕ ЗНАЧЕННЯ ХОРОВИХ ДУХОВНИХ
ТВОРІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ
М.В. ЛИСЕНКА

М.Д. Хіміч, С.І.Глушкова
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ли. Рух за існування українських шкіл об'єд�
нував представників різних верств населен�
ня навколо діяльності товариств "Просвіти".
Мережа цих товариств охоплювала всю те�
риторію Східної та Західної України.

Велике значення мала діяльність Миколи
Віталійовича у справі єднання і спільності
між двома найбільшими частинами україн�
ського народу, що були по різні боки кордону.
"Лисенкова музика стала сильною підпорою
того культурного єднання, що сполучувало
розірвані частини, неначе гранітний міст, пе�
рекинутий понад збручанський кордон дія�
чами української культури, музики, мистец�
тва" [3, с. 27]. Красномовний доказ поваги
львів'ян до творчості М. Лисенка полягав у
тому, що 21 квітня 1907 року "Союз співаць�
ких і музичних товариств" ухвалою загаль�
них зборів змінив назву на "Музичне това�
риство імені Миколи Лисенка у Львові". Це
товариство згуртувало навколо себе найкра�
щі українські  музично�педагогічні сили, що
сприяло великому піднесенню фахової му�
зичної освіти та розвитку української му�
зичної культури в Галичині.

Створити українську музичну школу, в
якій виховуватимуться українські музикан�
ти та актори драматичонго театру, М. Лисен�
ко мріяв ще зі студентських років. Свою мрію
він здійснив у 1904 році на кошти, зібрані з
нагоди святкування 35�річного ювілею його
творчої діяльності. Освітній заклад М. Лисен�
ка сприяв розвитку в Україні музичного про�
фесіоналізму. Про бажання вивести україн�
ську музичну культуру зі стану аматорства
на широкий шлях європейського професіо�
налізму митець неодноразово писав у своїх
листах: "...кращих контрапунктистів, як наш
люд співаючий, не знайти, який�то в ньому
сидить запас музичного чуття, здібності,
творчості... Але побіч того потрібна загально�
людська школа музики" [8, с. 339].

Відкриття школи і перший день занять
стали справжнім великим святом для учнів і
викладачів, здійсненням давньої мрії М. Ли�
сенка. Його діяльність викликала великий ін�
терес громадськості до педагогічної, зби�
рацької, дослідницької та виконавської пра�
ці.

Усе своє життя М. Лисенко виховував
майбутніх музикантів, з його слів, "святинею
святинь людського духу – музикою". У своїй
школі, він керував хоровим колективом, де
найкращими виконавцями з рідкісними голо�
сами були випускники духовної семінарії та
академії [6, с. 4].

У кінці ХІХ та на початку ХХ століть за�
цікавленість церковним співом посилюва�
лась. "Церква, – писав Асаф'єв, – джерело
житейської і релігійної мудрості народу. Во�
на несла з собою культуру і освіту" [2, с. 117].

Перше знайомство М. Лисенка з народни�
ми побожними піснями відбулося у той час,
коли він, працюючи над обробками народних
мелодій, зіткнувся з репертуаром лірників і

найцінніші скарби народної творчості – без�
смертні пісні українського народу.

Свою диригентську діяльність Лисенко
почав ще зі студентської лави в роки навчан�
ня у Київському університеті, коли він орга�
нізував студентський хор. Пізніше своїми по�
дорожами з хором по Україні наш земляк
продовжував велику справу музичної про�
паганди серед народних мас, справу підне�
сення їх музично�культурного рівня, ідейно�
естетичного виховання. Під час Різдвяних
канікул 1893 року Микола Віталійович виї�
хав у свою першу подорож по Україні: до
Чернігова, Ніжина, Полтави, Єлисаветграда,
Одеси. Ось що писав він про цю подорож: "...
скрізь мене вітали, приймали дуже приязно;
овації великі чинили ... Полтава особливо га�
ряче приймала" [1, с. 157].

Українська письменниця Олена Пчілка
згадує концерт, влаштований силами учас�
ників хору, який вона слухала на початку 60�
х років. Репертуар хору складали українські
народні пісні. Олена Пчілка описує, яке силь�
не враження на слухачів справила пісня "Ой
пущу я кониченька в саду": "Потім співці
проспівали ще другу, третю пісню, все яко�
гось такого підбору, що я в свойому Гадячому
таких не чула (хоч і в нас дома співано було
багато); однак я почувала, що й сі пісні були
"прості" (іншої назви для українських пісень
я тоді не знала)" [3, с. 95].

26 лютого 1864 р. на Шевченкові роковини
відбувся великий концерт студентів універ�
ситету, на якому хор, керований Лисенком,
виконав два музичні дивертисменти з укра�
їнських пісень – "Чумацький табір" (хорові:
"Ой високо сонечко зіходить", "Ой у лузі та і
при березі", "Ой у полі криниченька", "Ой не
гаразд, запорожці", "Гей, гук, мати, гук") та
"Вулиця" (хорові: "Король (танок)", "Ой чи
цвіт чи не цвіт", "Коли б мені, господи", "Ой
пора вже, пора" і сольні – "Ой на гору козак
воду носить", "Туман, мати, по долині" і та�
нець – "Козак"). Більшість їх пізніше була
надрукована в перших випусках обробок на�
родних пісень Миколи Лисенка.

Старанно підготовлені концерти відбува�
лися у 60�х роках раз на рік або й частіше.
Припинялися вони лише на кілька років у
зв'язку з переїздом Лисенка в Таращан�
ський повіт після закінчення університету та
під час навчання в Лейпцизькій консервато�
рії. Але і в ці роки, проживаючи на селі та
навчаючись за кордоном, він не перестає по�
повнювати хоровий репертуар.

У педагогічній сфері роль М.В. Лисенка як
патріота надзвичайно велика: він, як уже
зазначалось, є засновником першої україн�
ської музично�драматичної школи. Створен�
ня навчального закладу нового типу було
відгуком на події першого десятиріччя ХХ
століття, коли шкільна система взагалі і се�
редня її ланка зокрема розвивались у річищі
боротьби прогресивних діячів української
культури за національно�демократичні ідеа�
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О. Кошиця судилося проводжати композито�
ра в останню путь. Академік Ф. Колесса,
який свого часу листувався з Миколою Віта�
лійовичем, так згадував про концерт "Камо
пойду": "Цей твір, овієний містичним настро�
єм, написав покійний, мабуть, у передчутті
смерті, сягаючи думкою у вічність і безкінеч�
ність" [5, с. 26.]. На похоронах співало кілька
хорів: школи Лисенка, студентський і хор
артистичного товариства.

М. Горький писав М. Коцюбинському з
приводу похорону Миколи Лисенка: "Смерть
Лысенко понимаю как огромную потерю, но,
читая описание его похорон, ощущаю какую�
то дрожь радости в сердце: как любит народ
своего человека. Как глубоко поучительна
эта печальная но такая могучая, прекрасная
церемония проводов отслужившего своему
делу человека, и как ясно чувствуешь, что
народ понял величие его труда. Прекрасна и
смерть, когда она влечет за собой такое воз�
буждение жизни, такой пламенный расцвет
чувства любви и почтения к усопшим" [1, с.
226].

Релігійні твори композитора у свій час
стали революційними в українській духовній
музиці. На відміну від своїх попередників,
для яких проблема стильового вирішення ле�
жала у площині традицій російського музич�
ного мистецтва, М.В. Лисенко підійшов до
церковної музики зі своєї точки зору. Ці тво�
ри, написані в останній період життя, увібра�
ли в себе найкращі риси творчості компози�
тора.

Творчість М. Лисенка становить нову до�
бу в історії духовно�просвітницького нап�
рямку розвитку української музики, новий
етап на шляху відновлення і відродження
національної культури. Автор національних
за змістом та стилем релігійних хорових тво�
рів,  Лисенко здійснив вагомий внесок у
справу виховання підростаючого покоління.
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бандуристів. Композитора до глибини душі
вразили ці релігійні канти, які характеризу�
валися яскравим народним колоритом, і ми�
тець з натхненням починає працювати у
сфері духовної музики.

Своєю натхненною працею М. Лисенко
відкрив нове "вікно" у світ української ду�
ховної музики. Його релігійні твори – це
приклад того, як сакральні риси українсько�
го музичного мистецтва проявилися в їх
зв'язках із церковними піснеспівами. Доціль�
но згадати: ще у період Київської Русі могут�
ність традиції хорового співу мала величез�
ний вплив на церковно�музичний побут. Ли�
сенко ставився до релігійної музики, як до
продукту народної творчості, і принципи об�
робки релігійних кантів та псалмів повторю�
ють принципи його кращих обробок пісень.

На хоровій практиці композитора були
виховані видатні діячі української хорової
культури К. Стеценко, М. Леонтович, О. Ко�
шиць, Я. Яциневич та інші, духовні твори
яких тісно пов'язані з українською народною
піснею. Історія показала правильність лисен�
ківського шляху, бо справжні шедеври укра�
їнської духовної музики її визначних творців
спираються саме на принципи, які вперше
виробив їх вчитель [6, с. 4]. Завдяки М.В. Ли�
сенку та його послідовникам, старі україн�
ські пісні були значно модифіковані саме
церковним співом і кількість їх прихильників
постійно зростала. Це природно, бо україн�
ському народу при властивій йому релігій�
ності й співучості церковний спів є особливо
близьким.

Життя і творчість М. Лисенка – яскравий
приклад служіння Батьківщині, народу та
вічним ідеалам любові, добра і краси. Він, як і
передові мистецько�культурні діячі його ча�
су, власні національно�патріотичні почуття
поєднував з релігійним, морально�етичним
православним духом свого народу.

Одним із найкращих творів М. Лисенка
вважається "Боже великий, єдиний", напи�
саний у кінці ХІХ століття на текст відомого
українського поета О. Я.Кониського. Цей твір
був офіційно визнаний духовним гімном ук�
раїнської православної церкви Київського
патріархату, "... став виразником віковічних
сподівань українського народу, його справ�
жньою "Молитвою за Україну", – писав дос�
лідник духовної спадщини композитора
М. Юрченко [6, с. 5].

Єдиним віднайденим на цей час суто цер�
ковним твором М. Лисенка є "Херувимська
пісня" – яскравий, образний, гармонійний
твір, який відображає риси національного
мистецтва через релігійну тематику і насам�
перед через образ херувимів – найвищого
рангу ангелів. Музика насичена духом "цер�
ковності", святості, нагадує богослужіння.

Хоровому концерту Миколи Лисенка
"Камо пойду", написаному у 1909 році на
текст 138�го псалма Давида, у виконанні хо�
ру Київського університету під керівництвом
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До концептуальних засад реформу�
вання системи освіти в Україні належать
її національна спрямованість, невідділь�
ність від національного ґрунту, органічне
поєднання з історією і традиціями укра�
їнського народу, необхідність пізнання,
всебічного осмислення і раціонального
застосування в сучасному навчально�ви�
ховному процесі всіх найкращих пластів
вітчизняної педагогіки, забороненої чи
навмисно забутої спадщини її провідних
творців. Серед них – репресований, розс�
тріляний і посмертно реабілітований ви�
датний діяч української національної
культури і науки Василь Миколайович
Верховинець (Костів) (1880�1938). 

Дослідження спадщини В.М. Верхо�
винця (Я. Верховинець, М. Боровик,
А. Гуменюк, Г. Дзюба, М. Загайкевич,
О. Трипільський, М. Лещенко, М. Фісун,
Н. Дем'янко) свідчать, що органічне поєд�
нання в його постаті блискучого таланту
педагога, музикознавця, етнографа, хо�
реографа, хормейстера, композитора, ак�
тора, співака зумовило використання ним
широкого спектру засобів формування
національної культури молоді в науково�
теоретичній і практичній педагогічній і
мистецькій діяльності. В.М. Верховинець
прагнув застосовувати такі художні фор�
ми, які б втілювали в собі характерні на�
ціонально�культурні особливості і, водно�
час, сприяли б реалізації його багато�
гранних творчих можливостей. Одним із
визначних новаторських здобутків митця
є започаткування нового сценічного жан�
ру – театралізованої пісні та організація
художнього колективу нового типу для
його сценічного втілення – жіночого теат�
ралізованого хорового ансамблю "Жінхо�
ранс" (1930 р.). 

Цей колектив став лабораторією пере�
вірки і втілення ідей педагога щодо фор�
мування національної культури молоді

засобами української народної творчості,
інсценізації фольклорного матеріалу, від�
родження художніх традицій україн�
ської культури, піднесення народного
мистецтва на високий професійний рі�
вень виконання, протиставлення його
вульгаризаторським тенденціям шляхом
пропаганди і популяризації. Але його
створенню передувала багаторічна підго�
товча робота В.М. Верховинця в усіх сфе�
рах його діяльності: музикознавчій, ет�
нографічно�дослідницькій, театральній,
диригентсько�хоровій, хореографічній,
педагогічній. У своєму розвитку вона
пройшла декілька стадій.

Перша стадія підготовки до створення
"Жінхорансу" припадає на період теат�
ральної музично�виховної та етнографіч�
но�дослідницької діяльності педагога
(1904�1919). В цей час він завершує свою
музичну освіту в Музично�драматичній
школі М.В. Лисенка, вдосконалюється як
професіональний музикант, виявляє себе
як талановитий співак і актор. У роботі з
театральними колективами поступово
зростає його хормейстерська, хореогра�
фічно�педагогічна, диригентська май�
стерність.

Вирішальне значення на цій стадії ма�
ла етнографічно�дослідницька діяльність
В.М. Верховинця, який натхненно і напо�
легливо збирав, обробляв, систематизу�
вав пісенний, хореографічний, ігровий і
обрядовий фольклор. У результаті етно�
графічних досліджень побачила світ його
перша наукова праця "Українське весіл�
ля" (1912) [3], в якій уперше в Україні був
представлений повний запис весільного
обряду з музичним додатком (сто сорок
весільних мелодій).

Звернення педагога до народної пісні
не було випадковим. Вихований на кра�
щих зразках української пісенної лірики,
він надавав їй важливого значення в
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У статті аналізуються три стадії підготовки і розкриваються передумови до створення жіночо�
го театралізованого хорового ансамблю "Жінхоранс" видатним українським педагогом, музикоз�
навцем, етнографом, хореографом, диригентом і композитором В.М. Верховинцем.

В статье анализируются три стадии подготовки и раскрываются предпосылки для создания
женского театрализованного хорового ансамбля "Женхоранс" выдающимся украинским педагогом,
музыковедом, этнографом, хореографом, дирижёром и композитором В.Н. Верховинцем.

The three stages of preparation and reveal background of the female theatrical choral ensemble "Zhinho�
rans" by outstanding Ukrainian musical expert, teacher, ethnographer, choreographer, conductor and com�
poser V.M. Verhovinets are shown in this article.

В.М. ВЕРХОВИНЕЦЬ: ТРИ СТАДІЇ ПІДГОТОВКИ ДО
СТВОРЕННЯ "ЖІНХОРАНСУ"

Н.Ю. Дем'янко
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нальні ознаки, завдяки чому зробив по�
рівняльний аналіз пісень різних місце�
востей України. Так він пише, що "мело�
дії південних губерній виявляють більшу
співучість, сум, багатші на окраси і хро�
матизми, а мелодії київські більш сухі, а
деякі переплетені ще й мотивами танко�
вими" [3, с. 78]. Незважаючи на це, вчений
дійшов висновку, що основні мелодії ве�
сільного обряду переважно скрізь одна�
кові, різниця полягає лише в способі їх
виконання.

Видання "Українського весілля" стало
великим науковим і культурним здобут�
ком та мало важливе педагогічне значен�
ня. Вивчення народних обрядів і пісень,
їх аналіз, систематизація, виявлення на�
ціональних особливостей дозволили пе�
дагогу застосовувати цей багатий матері�
ал у роботі з театральними колективами,
в навчально�виховному процесі вищих
навчальних закладів, а згодом і в "Жінхо�
рансі".

Отже, першою стадією підготовки до
створення "Жінхорансу" є дослідження
В.М. Верховинцем української обрядової
і пісенної творчості, здійснення цінних
науково�теоретичних узагальнень та
впровадження результатів у практичну
педагогічно�мистецьку діяльність.

"За нашою чудовою піснею перше сло�
во належить нашому народному танцю,...
який ще десь блукає в народі й шукає со�
бі пристановища", – писав учений [2,
с. 127]. Другою стадією підготовки до
створення "Жінхорансу" слід вважати
етно�графічні дослідження українського
народно�танцювального мистецтва та йо�
го впровадження в процес формування
національної культури молоді. 

В.М. Верховинець довгий час запису�
вав і глибоко студіював український на�
родний танець. Результати досліджень
відобразились у його визначній праці –
"Теорії українського народного танцю"
(1919) [2], яка стала науково�теоретичною
базою для подальшого розвитку націо�
нального хореографічного мистецтва, а її
автор – основоположником української
хореографічної школи. 

Роботу над книгою учений підпоряд�
ковував, передусім, педагогічним завдан�
ням:

"1) дати вказівки щодо вивчення рухів
народного танцю – сольного, парами і ма�
сового в колі;

2) дати змогу нашій молоді, а особливо
нашому учнівству, вивчати, в першу чер�
гу, свій танець, а не захоплюватись... екві�
лібристикою танцюристів в українських
костюмах; 

3) дати змогу кожному громадянину не
тільки милуватися своїм танцем, але й

справі формування національної культу�
ри молоді. В.М. Верховинець писав: "У
пісні виливаються жарти, радощі й
страждання народні, в ній народ прояв�
ляє свої почуття" [2, с. 121]. Народнопі�
сенна творчість, яка сповнена глибоким
духовним та естетичним змістом, харак�
теризується яскравим національним ко�
лоритом, багатством мелодій, різноманіт�
ністю ритмічних малюнків, виразністю й
емоційною насиченістю поетичних тек�
стів, містить невичерпний виховний по�
тенціал. Саме тому український пісенний
фольклор став предметом етнографічних
досліджень Василя Миколайовича. 

На прикладі музичного матеріалу в
праці "Українське весілля" вчений нама�
гається проаналізувати особливості по�
ходження і розвитку українського народ�
ного мелосу, визначити найхарактерніші
ознаки весільних пісень як найдавніших
обрядових. До них він відносить: 1) одно�
голосне викладення; 2) вузький діапазон;
3) суворий діатонізм [3, с. 73]. Ці прикме�
ти вказують на архаїзм та збереження
первісності пісень за умов поступових
змін у самому весільному церемоніалі.
"Про це свідчить і те, – пише В.М. Верхо�
винець, – що наш народ у виконанні вся�
ких обрядових церемоній дуже консерва�
тивний, свої обряди любить і оберігає...,
мелодії весільних пісень легко врізають�
ся в пам'ять і легко передаються'' [3,
с. 74].

Аналізуючи пісні весільного обряду,
педагог звертає увагу на те, що вони по�
будовані на ладах іонійському, дорійсько�
му, фригійському, лідійському, міксолі�
дійському, еолійському, починаються з
тоніки або домінанти і закінчуються тоні�
кою. Діапазон молодій найчастіше не пе�
ревершує квінти, лише при модуляції з
одного ладу в інший він розширюється до
септими (№№ 113,119) [3]. Несталість і
різноманітність ритміки є непомітними.
Ритм мелодії щільно пов'язаний з пое�
тичним текстом, що зумовлює збіг акцен�
тів у них.

Особливістю весільних мелодій
В.М. Верховинець вважає й те, що їх ве�
селий характер часто "затьмарюється
кінцевими протяганнями – ферматами,
які роблять з весільної пісні голосіння,
наганяють ще більшого суму під час най�
більш драматичних моментів ритуалу" [3,
с. 77]. Цей засіб художньої виразності на�
дає пісням надзвичайної зворушливості
та самобутності ("Віночку мій перловий"
(№ 39), "Похилеє дерево" (№ 72), "Кісонь�
ки мої" (№ 29) та ін.) [3].

Досліджуючи українську народну піс�
ню, в праці "Українське весілля" Василь
Верховинець виявив її характерні націо�
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вигляді, педагог відстоював справжнє на�
родне мистецтво. В "Теорії українського
народного танцю" він глибоко розкрив
психологію народних танцюристів, їхній
внутрішній світ, характер та зробив вис�
новок, що справжній народний танець –
не "забавна еквілібристика танцюристів в
українських костюмах" [2, с. 123], а своє�
рідний прояв почуттів народу засобами
хореографії. Тому автор застерігає від
надмірного вживання "присядок" і "пла�
зунців" та розглядає їх лише як прикрасу
до танцювальних комбінацій.

Отже, В.М. Верховинець переконливо
довів, що в танцювальних традиціях ук�
раїнської нації кристалізувалась своя хо�
реографічна мова, пластична виразність,
склались певні співвідношення з музи�
кою, які визначаються своєрідністю наці�
онального характеру, умовами життя,
побуту і художніми традиціями народу.
Дослідження народної хореографії, ви�
дання "Теорії українського народного
танцю", що здійснювались у період теат�
ральної музично�виховної та етнографіч�
но�дослідницької діяльності педагога
(1904�1919), були другою стадією підго�
товки до створення "Жінхорансу". 

Надзвичайно важливим було постійне
впровадження В.М.Верховинцем резуль�
татів своєї науково�теоретичної діяль�
ності в практичну роботу з хореографіч�
ними і хоровими колективами театрів
М.К. Садовського і "Товариства україн�
ських артистів". Українські пісні, танці,
обрядові сцени ставились ним в багатьох
спектаклях: "Галька", "Пісні в лицях",
"Маруся Богуславка", "Бондарівна", "Дві
сім'ї", "Ніч під Івана Купала" та інших.
Проте митець зауважував, що "показані
в тих п'єсах обряди з піснями, танцями і
хороводами не були настільки закінчені й
оброблені, щоб бути цільною музично�хо�
реографічною хвилЕю. Це було тільки пе�
ренесення на сцену якогось моменту з об�
ряду, поставленого як епізод, додаток,
прикраса, що потрібні для цілості п'єси"
[2, с. 125].

В.М. Верховинець прагнув показати на
сцені цілі обряди в окремих картинах з
танцями, розмовою, жартами, які були б
вірною копією народного життя. Але ж
необхідні умови для втілення цього заду�
му виникли лише на наступній – третій
стадії підготовки до створення "Жінхо�
рансу", яка належить до періоду музич�
но�педагогічної діяльності Василя Мико�
лайовича у вищих навчальних закладах
(1919�1930) і тісно пов'язана з написан�
ням репертуарно�методичного посібника
"Весняночка" (1924) [1].

Етнографічні дослідження україн�
ського пісенного, хореографічного, обря�
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самому брати участь у танцях і водити їх
аж до глибокої старості" [2, с. 122].

В "Теорії українського народного тан�
цю" В.М. Верховинець не лише зібрав
надзвичайно цінний матеріал, але й нау�
ково обгрунтував його, визначив і пред�
ставив танцювальні рухи, які є основою
української народної хореографії. Майже
всім із них він першим серед етнографів
дав назви відповідно до їхнього характе�
ру і внутрішнього змісту, започаткував
оригінальний метод запису хореографіч�
ного матеріалу.

В підручнику В.М. Верховинець про�
понує струнку, глибоко продуману систе�
му подання танцювального матеріалу.
Його вивчення починається з ознайом�
лення з підготовчими рухами, які потім
формуються в танцювальні. Вони розмі�
щуються в порядку поступового усклад�
нення, коли кожний наступний рух міс�
тить елементи попереднього. Хореогра�
фічні рухи, що описані в першому розді�
лі, тренують і зміцнюють м'язи ніг вико�
навця, готуючи його до вивчення більш
складних елементів, представлених у
другому розділі. Танцювальні рухи "пле�
тінка", "хід акцентований", "перескок",
"вихилясник", "доріжка", "схрещування",
"тинок", "колисання" та інші перепліта�
ються між собою в безліч цікавих комбі�
націй, з яких складаються фігурні танці.
Деякі з них – "Роман", "Козачок", "Васи�
лиха", "Шевчик", "Гопак", "Рибка", "Кри�
вий танок", "Херсонські танці" – автор
описує наприкінці книги. 

Вивчення танцю в тісному зв'язку з
піснею є особливістю досліджень ученого,
який спирається на такий науковий
факт, що деякі пісні, особливо веснянки,
купальські, весільні, збереглися з іграми,
танцями і хороводами. "Це наводить на
думку, – пише Василь Миколайович, –
що всякі ігри й танці наш народ водив
спершу під пісню, інструмент як чинник,
що підтримує ритм танцю, увійшов у
вжиток пізніше" [2, с. 7]. Тому В.М. Верхо�
винець поділяє танці на дві групи – під
пісню і під музику, наголошуючи на тому,
що незалежно від характеру супроводу,
особливе значення має налагодження аб�
солютного ансамблю між танцюристом і
акомпаніатором. Лише за цієї умови, на
його думку, повністю розкривається
творче обличчя як кожного соліста зок�
рема, так і всього колективу в цілому. Це
положення стверджувалося всією твор�
чою діяльністю В.М. Верховинця як хоре�
ографа, хормейстера, диригента, а особ�
ливо втілювалось в роботі "Жінхорансу".

Критикуючи так званих "вульгариза�
торів" українського танцю, у виступах
яких він подавався в украй спотвореному



вішою стадією підготовки до створення
"Жінхорансу".

Третя стадія характеризується широ�
ким упровадженням науково�теоретич�
них здобутків В.М. Верховинця в практи�
ку навчання і виховання, формування на�
ціональної культури молоді. Це стосуєть�
ся викладання курсів "Дитячі ігри",
"Мистецтвознавство" в Київському педа�
гогічному інституті, Полтавському ІНО,
Харківському музично�драматичному
інституті, українських народних танців у
трудшколі імені І.П. Котляревського в
Полтаві. Досліджений, оброблений, сис�
тематизований фольклорний матеріал
він використовував на лекційних і прак�
тичних заняттях як навчальний, ілюс�
тративний і виконавський.

Особливе значення в цей час мала ди�
ригентсько�хорова діяльність педагога,
яка сприяла зростанню його професійної
майстерності. Так, довгий час він очолю�
вав студентський хор Полтавського ІНО
(1920�1932), брав участь у керуванні Пол�
тавською окружною хоровою капелою
разом із Ф. Попадичем і О. Свєшниковим,
працював у музично�драматичному інс�
титуті імені М.В. Лисенка як хоровий ди�
ригент і керував хоровою студією при
музичному товаристві імені М.Д. Леонто�
вича в Києві (І923�1924), організував і
очолював у Харкові хорову капелу "Чу�
мак" і хор Харківського музично�драма�
тичного інституту (1927�1928). У хорово�
му мистецтві В.М. Верховинець Вбачав
невичерпний виховний потенціал. Через
засвоєння молоддю українських хорових
і народнопісенних традицій він намагався
не лише розширити її історико�культур�
ний світогляд, задовольнити пізнавальні і
духовні потреби, зміцнювати моральні
принципи, розвивати творчі здібності,
але й формувати національну культуру
співаків.

Під час хорових занять зі студент�
ською аудиторією В.М. Верховинець
здійснював різнобічну музичну підготов�
ку майбутніх учителів: культурно�прос�
вітницьку, теоретичну, виконавську, ме�
тодичну. Так, програмними настановами
передбачалося, що "всі співанки є мето�
дичними лекціями з хорової практики,
постановки голосу, дикції, складання
концертних програм, організації хорових
гуртків. Кожний член хору – це майбут�
ній диригент і кЕрівник мистецької робо�
ти в школі і поза школою" [5, с. 18]. Крім
того, педагог намагався розвивати про�
фесійні якості майбутнього вчителя, які
пов'язані з культурою мовлення, вмінням
володіти голосовим апаратом, артистич�
ність.

дового, ігрового фольклору дозволили
вченому виявити одну характерну особ�
ливість – наявність драматичного еле�
менту в усіх його жанрах. Тому виник�
нення і розвиток тенденції до інсценіза�
ції, а потім і застосування прийому теат�
ралізації пісні в його творчості не були
випадковими та стимулювались націо�
нально�культурними і педагогічними
традиціями (важливе значення театраль�
ної творчості в розвитку мислення, само�
регуляції поведінки, вміння спілкувати�
ся, в гуманістичному і моральному вихо�
ванні визнавав ще Я.А. Коменський).

Тенденція до інсценізації реалізува�
лась у вперше створеному В.М. Верхо�
винцем українському музично�ігровому
репертуарі для дітей "Весняночка". У
формі інсценізованої рухливої музичної
гри він органічно поєднав елементи му�
зичного, хореографічного і драматичного
мистецтва та на сторінках репертуарно�
методичного посібника науково обгрунту�
вав ідею їх комплексного використання.
Інсценізовані ігри, в основі яких лежить
етнографічний матеріал, на думку педа�
гога, по�перше, сприяють формуванню
національної культури молодого поколін�
ня, по�друге, забезпечують всебічний
розвиток особистості [1, с. 21, 144, 181,
189]. Театралізацію він застосовує для
самореалізації сутнісних сил, потреб і
здібностей вихованців.

Кожна гра збірки подається в інсцені�
зованому вигляді, який передбачає наяв�
ність певної драматургії, реквізиту, роз�
поділення ролей між учасниками. Для
більш повного розкриття художнього об�
разу, передачі національного характеру,
посилення емоційного та естетичного
впливу на вихованців В.М. Верховинець
доповнює засоби театралізації (рухи, мі�
міку, пантоміміку) пісенним супроводом
та елементами народної хореографії. Йо�
го теоретичні розробки і безпосередньо
практична педагогічна діяльність пере�
конливо довели, що поєднання елементів
музичного, хореографічного і драматич�
ного мистецтва в рухливій музичній грі
дає надзвичайний виховний ефект та є
характерним для української національ�
ної культури.

В репертуарно�методичному посібни�
ку "Весняночка" педагогом була розроб�
лена теоретична база для творчої діяль�
ності "Жінхорансу", а її прообразом стала
рухлива музична гра. Саме "Весняночка"
– "ніби та колиска, де зростали його ідеї
та задуми в галузі педагогіки, хореогра�
фії, композиції та інсценізації пісні" [4,
с.24]. Отже, складання дитячого музично�
ігрового репертуару на основі етногра�
фічного матеріалу є третьою і найважли�

47

Постметодика, № 7 (91), 2009

РРЕЕТТРРООММЕЕТТООДДИИККАА



Дослідження творчої діяльності
В.М. Верховинця свідчить про те, що він
був не тільки чудовим хормейстером�ор�
ганізатором, а й талановитим педагогом�
вокалістом, завдяки чому всі хорові ко�
лективи, якими він керував, відзначались
високою виконавською культурою,
справжнім професіоналізмом. Цьому
сприяли отримана ним блискуча вокаль�
на школа (О. Мишуги), багаторічна хор�
мейстерська практика (у театрах
М.К. Садовського і "Товариства україн�
ських артистів", вищих навчальних зак�
ладах, культурно�просвітницьких органі�
заціях), педагогічна майстерність і му�
зична обдарованість. На третій стадії під�
готовки до створення "Жінхорансу" Ва�
силь Миколайович Верховинець став
визнаним майстром диригентсько�хоро�
вої справи і зробив вагомий внесок у роз�
виток української хорової культури.

Надзвичайно важливим у підготовчий
роботі було і подальше зростання
В.М. Верховинця як педагога�хореографа.
Будуючи свою діяльність на розробленій
у "Теорії українського народного танцю"
науково�теоретичній базі, він не лише
використовував елементи народної хоре�
ографії в межах спецкурсу "Дитячі ігри",
але й довгий час викладав українські на�
родні танці в трудшколі імені І.П. Котля�
ревського в Полтаві (1920�1932), працю�
вав балетмейстером Харківського театру
музичної комедії (1929). Поставлені мит�
цем українські народні танці надавали
спектаклям яскравого національного ко�
лориту, збагачували їх художній зміст.

Отже, на третій, завершальній стадії
підготовки до створення "Жінхорансу"
склалися необхідні передумови, до яких
належать: студіювання українського
фольклору, написання на основі етногра�
фічних досліджень наукових праць "Ук�
раїнське весілля", "Теорія українського
народного танцю", репертуарно�методич�
ного посібника "Весняночка", впровад�
ження розроблених у них положень і
принципів у практичну диригентсько�хо�
рову, хореографічну, педагогічну діяль�
ність. 

Уся попередня багатогранна творчість
В.М. Верховинця стала плідним грунтом,
на якому виник, зростав і творчо розви�
вався унікальний для свого часу худож�
ньо�виконавський колектив "Жінхоранс". 
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них умов формування психолого�педаго�
гічної компетентності майбутніх виклада�
чів економіки в процесі професійної підго�
товки. Певний інтерес для нашого дослід�
ження становлять: навчальний посібник,
який висвітлює особливості організації пе�
дагогічної практики у Київському націо�
нальному економічному університеті імені
Вадима Гетьмана, який є безперечним лі�
дером економічної освіти в Україні (посіб�
ник підготовлений Н.Ю. Бутенко і Л.М. Гру�
щенко) [2]; дисертаційне дослідження
О.Є. Олексюк, присвячене активізації піз�
навальної діяльності студентів у процесі
загальнопедагогічної підготовки [7]; ряд
праць, присвячених проблемам виховання
студентів економічного профілю, зокрема,
пошуку чинників формування моральної
культури студентів вищих навчальних
закладів торговельно�економічного профі�
лю Л.І. Бурдейної [1], формування соціаль�
ної зрілості студентів економічного профі�
лю О.В. Михайлова [4] та інші. 

Важливим для дослідження компонен�
тів педагогічної компетентності магістрів
економіки є також наявність навчальних
посібників, навчально�методичних ком�
плексів для магістрів з педагогіки і психо�
логії вищої школи. На особливу увагу зас�
луговують видання, підготовлені провідни�
ми викладачами Національного педагогіч�
ного університету імені М.П. Драгоманова
[8] О.Г. Морозом, О.С. Падалкою, В.І. Юр�
ченком [6].

Разом з тим, аналіз сучасних наукових
праць показав, що поза увагою дослідників
залишилися питання удосконалення педа�
гогічної компетентності майбутніх магіс�
трів економіки.

Зважаючи на це, метою даної статті
став теоретичний аналіз критеріїв, показ�
ників і рівнів педагогічної компетентності

Постановка проблеми. Одним із провід�
них чинників покращення якості педагогіч�
ної підготовки магістрів економіки є підви�
щення їх педагогічної компетентності. Пе�
дагогічна компетентність магістра економі�
ки є інтегрованою якістю особистості, яка
виявляється: у сукупності психолого�педа�
гогічних і спеціальних (економічних) знань;
вмінні навчати і виховувати себе й інших,
активно впливати на процес розвитку і са�
морозвитку соціально�ціннісних характе�
ристик особистості; володінні якостями, що
дають змогу виконувати соціально�ціннісні
функції в колективі, попереджувати і лік�
відовувати негативні прояви поведінки то�
що. Тому важливо дослідити компоненти
педагогічної компетентності, які забезпе�
чують успішне виконання економістом зав�
дань гуманітарної діяльності. Виникла пот�
реба пошуку основних критеріїв, показни�
ків і рівнів педагогічної компетентності ма�
гістрів економіки.

Аналіз публікацій, в яких започаткова�
но розв'язання проблеми, показав, що вче�
ними вже вивчалися питання педагогічної
підготовки фахівців у економічних універ�
ситетах. Так, спроби системного підходу до
організації психолого�педагогічної підго�
товки фахівців практично здійснили
В.А. Козаков і Д.І. Дзвінчук [3]; продовжен�
ня цього стосовно психолого�педагогічної
підготовки майбутніх фахівців фінансово�
економічного профілю здійснила Т.Б. Поя�
сок [9]. Суттєві зміни у педагогічній підго�
товці, які забезпечує проектування профе�
сійно�орієнтованої дидактичної системи
підготовки фахівців економіки, подані у мо�
нографії В.Ю. Стрельнікова [10]. 

Певна деталізація у дослідженні проб�
лем педагогічної компетентності майбутніх
економістів вміщена у дисертації І.Б. Мі�
щенко [5], присвяченій пошуку дидактич�
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Педагогічна компетентність, на погляд автора, посідає ключове місце в ієрархії якостей магіс�
тра економіки. Магістр економіки як викладач повинен досконало знати свою справу, застосову�
вати найбільш ефективні засоби і методи викладання економіки.

Педагогическая компетентность, по мнению автора, занимает ключевое место в иерархии ка�
честв магистра экономики. Магистр экономики как преподаватель должен досконально знать
своё дело, применять наиболее эффективные приемы и методы преподавания экономики. 

Pedagogical competence, according to the author, is high on the list in hierarchy of qualities of the mas�
ter of economy. The master of economy as the teacher should know thoroughly the business, apply the
most effective receptions and methods of teaching of economy.

КРИТЕРІЇ І РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ
ЕКОНОМІКИ

Л.В. Лебедик 
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� чітке формулювання мети навчання,

постановка завдання і усвідомлення необ�
хідності її реалізації;

� вибір найбільш раціональних видів
навчально�пізнавальної діяльності з оволо�
діння новою навчальною інформацією;

� переробка інформації до використан�
ня;

� різноманітність способів і прийомів ор�
ганізації своєї навчально�пізнавальної ді�
яльності.

2. Діяльнісний критерій у частині ініці�
ації навчання, активної і продуктивної
участі у спільному навчанні є системою ці�
лей, потреб, мотивів, які змушують студен�
тів оволодівати системою економічних і
психолого�педагогічних знань, усвідомлено
ставитися до навчання, бути суб'єктом про�
цесу навчальної діяльності. У частині адек�
ватної самооцінки значимості своєї участі у
спільній роботі і корекції власної поведінки
діяльнісний критерій спрямований на усві�
домлення ступеню своєї участі в навчаль�
ній діяльності, критичне ставлення до
якості одержуваної студентом освіти, са�
моаналіз рівня власної компетенції як фа�
хівця економічного профілю.

Показниками цього критерію є уміння:
організаторські; комунікативні; дидактич�
ні; експресивні (уміння здійснювати емо�
ційно�вольовий вплив на студентів); проек�
тувальні (у т.ч. діагностичні і прогностичні
вміння) тощо.

Нами досліджувалися також такі показ�
ники діяльнісного критерію:

� наявність у студента пізнавальної пот�
реби;

� переважний вибір навчальної роботи,
спрямованої на вивчення і засвоєння ком�
понентів теоретичної і прикладної сторін
діяльності економіста;

� наявність рольових мотивів;
� встановлення педагогічно доцільних

взаємин педагогів і студентів;
� раціональне поєднання колективної й

індивідуальної форм внутрішньої діяль�
ності студентів;

� залучення студента до діалогів, полі�
логів, застосування різних форм активного
навчання (ділові ігри, рольові ігри тощо);

� усвідомлення необхідності якості про�
цесів і результатів навчальної діяльності;

� вибір методів учіння відповідно до пос�
тавленого завдання і об'єктивних особис�
тих можливостей;

� осмислення знань, яке проявляється у
розумінні зв'язків між ними, шляхів отри�
мання знань, вмінь їх доводити;

� врахування труднощів, які зустріча�
ються під час засвоєння інформації і готов�
ність їх долати.

3. Особистісний критерій є системою
вимог до розвинутого рівня професійно

майбутніх магістрів економіки в контексті
компетентнісного підходу.

Завданнями дослідження стали: по�
перше, виділити критерії й показники
сформованості педагогічної компетентності
фахівців економіки; по�друге, дослідити іс�
нуючі засоби діагностики педагогічної ком�
петентності у студентів магістратури; по�
третє, виокремити рівні розвитку педаго�
гічної компетентності майбутніх магістрів
економіки і дати їм характеристику.

Розпочнемо виклад суті і результатів
нашого теоретичного дослідження з пер�
шого його завдання – виділення, на основі
аналізу існуючих досліджень, критеріїв та
показників сформованості педагогічної
компетентності магістра економіки.

Визначаючи критерії сформованості
вказаного явища, ми керувалися сутнісни�
ми характеристиками педагогічної компе�
тентності і положеннями критеріального
підходу (критерії мають фіксувати діяль�
нісний стан суб'єкта, нести інформацію про
характер діяльності, про мотиви і ставлен�
ня до її виконання).

Розглядаючи структуру педагогічної
компетентності магістра економіки як єд�
ність її компонентів, ми оцінюємо ступінь її
сформованості за цими компонентами, які є
також основними критеріями: когнітивним
(засвоєння знань економічних, педагогіч�
них і суміжних з ними предметів, аргумен�
товане висунення власних думок щодо ви�
рішення професіональних ситуацій), діяль�
нісним (рівень викладацьких умінь, ініціа�
ція навчання, активна і продуктивна
участь у спільному навчанні; адекватна са�
мооцінка значимості своєї участі у спільній
роботі; корекція власної поведінки) і осо�
бистісним (професійно важливі якості осо�
бистості).

Зміст критеріїв розкривається у відпо�
відних показниках. Розглянемо параметри
запропонованих критеріїв.

1. Когнітивний критерій, який перед�
бачає засвоєння студентом педагогічних
знань для вирішення професіональних си�
туацій, аргументоване висунення власних
думок щодо вирішення професіональних
ситуацій, відповідає сучасним педагогічним
вимогам до студентів щодо швидкої адап�
тації до складних і змінних навчальних дій.

Основними показниками цього критерію
є знання: педагогіки і суміжних дисциплін;
методичні знання; спеціальні знання (еко�
номічні зі своєї спеціальності, знання мате�
матики й інформатики, інших суміжних
дисциплін); знання зі сфери загальної
культури; знання завдань і планів підпри�
ємства тощо.

Нами досліджувалися також такі показ�
ники цього критерію, як:
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значимості своєї участі у спільній роботі;
корекція власної поведінки) характерні та�
кі рівні застосування вмінь педагогічної ді�
яльності: 1) відсутність умінь, викладання
неможливе; 2) діє за алгоритмом, може
викладати предмет, вчити інших; 3) розви�
нута система вмінь (у т.ч. проектувальних,
таких, що "попереджують творчість");
4) творчо діє, незвично, нестандартно пра�
цює.

Ступінь прояву третього, особистісного,
критерію (професійно важливі якості осо�
бистості) характеризується рівнем розвит�
ку цих якостей, як: 1) початковий; 2) актив�
ного удосконалення; 3) розвинутий; 4) гли�
бокий. 

Співвіднесення рівнів розвитку педаго�
гічної компетентності магістра економіки і
критеріїв їх оцінювання подано у таблиці 1.

Ці критерії оцінювання сформованості
педагогічної компетентності магістра еко�
номіки є вихідним моментом для визначен�
ня рівнів розвитку цієї якості у студентів
вищих економічних навчальних закладів і
сприяють реалізації механізму контролю
знань, умінь, навичок і професійних рис
майбутніх магістрів економіки. Важливими
принципами контролю за якістю навчання
у педагогіці є такі:

1) всебічність контролю – вимагає вра�
хування викладачем характеру засвоєння
студентами всього комплексу змістових
компонентів (модулів, тем) і елементів
(ідей, понять, правил, формул, подій, дат
тощо), які складають структуру підготов�
ки;

2) індивідуалізація обліку – звертає ува�
гу на індивідуальний характер і темп зас�
воєння матеріалу студентом, якого слід
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важливих якостей особистості, які розгля�
далися вище.

Показниками цього критерію є такі про�
фесійні якості особистості:

� якості, пов'язані зі ставленням до праці
(працелюбність, уважне ставлення до
обов'язків, творчий підхід в роботі);

� якості, які характеризують загальний
стиль поведінки і діяльності (дисциплінова�
ність, самостійність, дотримання слова, ав�
торитетність, енергійність);

� якості інтелекту і креативності (гнуч�
кість; передбачливість; широта розумового
кругозору; різноманітність оцінювання по�
дій і явищ світу; готовність сприйняти нез�
вичайну інформацію; вміння оцінювати й
розуміти події в термінах майбутнього
(наслідків) i минулого (причин); орієнтація
на з'ясування суттєвих, об'єктивно необ�
хідних аспектів подій і явищ навколишньо�
го світу; схильність мислити категоріями
ймовірного у межах ментальної моделі "як�
би").

Ступінь прояву першого, когнітивного,
критерію (засвоєння економічних і педаго�
гічних знань, аргументоване висунення
власних думок щодо вирішення професій�
них ситуацій) характеризується такими
рівнями засвоєння знань: 1) поверхові тео�
ретичні знання; 2) знання неповні, але пра�
вильне їх відтворення, знання доповнені
знанням алгоритмів діяльності викладача;
3) не лише повне й правильне відтворення
знань, а й доцільне їх застосування; 4)
створення суб'єктивно нових знань.

Для ступеню прояву другого, діяльніс�
ного, критерію (педагогічні вміння, ініціація
навчання, активна і продуктивна участь у
спільному навчанні; адекватна самооцінка
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Таблиця 1.
Оцінювання критеріїв і їх відповідність рівням сформованості педагогічної компетентності

Êðèòåð³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³  Ð³âí³ 
ñôîðìîâàíîñò³ 

ïåäàãîã³÷íî¿ 
êîìïåòåíòíîñò³  

Êîãí³òèâíèé 
(çíàííÿ) 

Ä³ÿëüí³ñíèé 
(óì³ííÿ) 

Îñîáèñò³ñíèé  
(ïðîôåñ³éí³ ðèñè) 

Ïî÷àòêîâèé  Ïîâåðõîâ³ 
òåîðåòè÷í³ çíàííÿ 
(ñëàáê³ é íåïîâí³)  

Óì³ííÿ ìàéæå 
â³äñóòí³, ä³ÿëüí³ñòü 

âèêëàäàííÿ 
íåìîæëèâà 

Ïðîôåñ³éí³ ðèñè ó 
«çàðîäêîâîìó» 

ñòàí³, íåðîçâèíåí³  

Ðåïðîäóêòèâíèé  Çíàííÿ äîïîâíåí³ 
çíàííÿì àëãîðèòì³â 

ä³ÿëüíîñò³ 
âèêëàäà÷à 

Ä³º çà àëãîðèòìîì, 
ìîæå âèêëàäàòè  

ïðåäìåò 

Ïðîôåñ³éí³ ðèñè 
ñâ³äîìî 

óäîñêîíàëþþòüñÿ  

Àêòèâíèé  Ïîâíå â³äòâîðåííÿ 
çíàíü òà ¿õ 

çàñòîñóâàííÿ  

Ðîçâèíóòà ñèñòåìà 
âì³íü  

 

Ðîçâèíóò³ 
ïðîôåñ³éí³ ðèñè 

Òâîð÷èé  Ñòâîðåííÿ 
ñóá’ºêòèâíî íîâèõ 

çíàíü 

Òâîð÷î ä³º, 
íåçâè÷íî, 

íåñòàíäàðòíî 
ïðàöþº 

Ãëèáîêî ðîçâèíóò³ 
ïðîôåñ³éí³ ðèñè 



систематично виводити на якісно нові рівні
індивідуальною траєкторією;

3) об'єктивність контролю – вимагає,
щоб оцінювання максимально точно відоб�
ражало рівень засвоєння інформації сту�
дентом;

4) диференціація контролю – забезпе�
чує успішне диференційоване управління
навчальним процесом завдяки інформації
про рівень навченості кожного студента;

5) гласність контролю – передбачає оз�
найомлення з результатами контролю
знань, переваг і недоліків кожного студента
не лише його самого, а й групи в цілому;

6) дієвість контролю – має сприяти мобі�
лізації кожного студента на нові успіхи,
орієнтувати на досягнення якісно нових по�
зитивних результатів;

7) систематичність контролю – вимагає
неперервності контролю у навчальному
процесі, систематичного ускладнення його
завдань, змісту і методики.

Виділяються п'ять видів контролю: по�
передній, поточний, тематичний, періодич�
ний і підсумковий.

Контроль за рівнем знань безпосередньо
пов'язаний з рівнем сформованості педаго�
гічної компетентності майбутніх магістрів
економіки.

Вирішення проблеми "Як визначити рі�
вень сформованості педагогічної компетен�
тності магістра економіки?" розпочнемо з
другого завдання дослідження – виявлення
засобів діагностики педагогічної компетен�
тності.

Зазначимо, що розвиток є стійкою пос�
лідовністю змін якісних станів систем,
пов'язаною з переходом до нового рівня ці�
лісності зі збереженням їх еволюційних
можливостей. Саме ці якісні зміни у роз�
витку й обумовлюють існування рівнів, ко�
жен з яких має свої власні елементи [1; 3; 4;
7; 9].

Поняття "рівень" відображає діалектич�
ний характер процесу розвитку, який до�
помагає пізнати предмет у всій багатома�
нітності його властивостей, зв'язків і відно�
шень, і вживається для відображення пос�
лідовності традицій, де багато наступних
рівнів є менш значущими для підвищення
організації системи порівняно з попередні�
ми. Включення компонентів педагогічної
компетентності магістра економіки один в
одного відображає їхню ієрархічну підпо�
рядкованість, тобто якісне формування і
розвиток компонентів більш вищого рівня
неможливе без засвоєння попередніх.

Для виявлення рівнів сформованості пе�
дагогічної компетентності магістрів еконо�
міки ми використовували опитувальники і
методики: тест оцінювання рівня комуніка�
тивних вмінь В.Ф. Ряховського; тест оціню�
вання рівня особистісної тривожності (ме�
тодика Ч.Д. Спілбергера); тест оцінювання

рівня мотивації до успіху (методика Т. Еле�
ра); тест на визначення організаторських
здібностей Т.Н. Матвеєвої; методику "Пот�
реба у спілкуванні" (за Ю.М. Орловим); ме�
тодику "Потреба в досягненні" (за Ю.М. Ор�
ловим); методику "Шкала самооцінки мо�
тивації схвалення" (за Д. Марлоу і Д. Кра�
ун); тест В.І. Андрєєва "Чи вмієте Ви слу�
хати?".

Також на констатуючому етапі експери�
менту проводилося педагогічне спостере�
ження, аналіз академічної успішності сту�
дентів, тестування, анкетування магістрів
економічних вищих навчальних закладів
для з'ясування ставлення до своєї майбут�
ньої професійної діяльності, мотивів підви�
щення рівня педагогічної компетентності.
Бесіди й інтерв'ю з майбутніми магістрами
проводилися з метою допомоги їм у набутті
належної педагогічної компетентності і оз�
найомлення їх з основними ідеями та ме�
тою педагогічної підготовки, а також з'ясо�
вувався інтерес до неї. 

Для визначення початкового рівня
сформованості професійно значимих якос�
тей особистості застосовувалася анкета,
розроблена за матеріалами К.М. Левітана і
адаптована до економічних вищих нав�
чальних закладів, створені анкети для виз�
начення якостей педагога, який перебуває
на найвищому рівні сформованості педаго�
гічної компетентності за результатами під�
сумкової діагностики.

Відповідно до поставлених завдань роз�
роблялася комплексна методика дослід�
ження рівнів розвитку педагогічної компе�
тентності. Нами розроблений комплекс
експериментальних методик, які доповню�
вали одна одну: анкети для магістрів еко�
номічних вищих навчальних закладів, ан�
кети для визначення показників сформова�
ності педагогічної компетентності, анкета
для визначення параметрів педагогічної ді�
яльності викладача економічного вищого
навчального закладу.

Крім того, кількісний аналіз матеріалів
доповнювався конкретними емпіричними
методиками (включене спостереження, ін�
дивідуальні і групові бесіди зі студентами,
викладачами, адміністраторами тощо).

Щодо третього завдання нашого теоре�
тичного дослідження – виокремити рівні
розвитку педагогічної компетентності май�
бутніх магістрів економіки і дати їм харак�
теристику – зазначимо, що, спираючись на
відповідні теоретичні і практичні напрацю�
вання, результати проведеного нами кон�
статувального експерименту, ми виділили
такі чотири рівні сформованості вказаної
якості: 1) початковий або рівень інформо�
ваності (низький); 2) репродуктивний (се�
редній); 3) активний (високий); 4) творчий
(дуже високий, який започатковує рівень
педагогічної майстерності). Нами не брався
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2) педагогічні вміння, "педагогічна техні�
ка" – середнього рівня сформованості;
знання того, як діяти за алгоритмом, дає
можливість викладати предмет; властива
спрямованість на репродуктивний харак�
тер педагогічної діяльності; переважає неа�
декватна самооцінка (здебільшого заниже�
на); студенти частково модифікують існу�
ючу в них систему знань залежно від нав�
чальної ситуації; застосовують педагогічні
знання для вирішення професійних ситуа�
цій; аргументовано відстоюють свою точку
зору; здатність впливати на думку інших
має ситуативний характер; мотив афіліації
має реальну спонукальну силу, що відоб�
ражається в ініціації спілкування, однак
здатність до підтримки спілкування розви�
нута недостатньо; мотив досягнення має
досить стійкий характер;

3) професійно значимі особистісні ха�
рактеристики хоч і мають середній рівень
сформованості, однак свідомо удосконалю�
ються; здібності до продуктивного спілку�
вання недостатньо сформовані, слабко ви�
ражена або недостатньо розвинена толе�
рантність у сприйняті партнера.

Третій – активний (високий) рівень
розвитку педагогічної компетентності, ха�
рактеризується такими показниками:

1) знання педагогіки, психології, еконо�
міки, методики викладання та інших су�
міжних дисциплін мають відносно високий
рівень сформованості; студенти мають
сформовану систему економічних та педа�
гогічних знань, проявляють стійкий інтерес
до їх поповнення;

2) педагогічні вміння, "педагогічна техні�
ка" мають відносно високий рівень сформо�
ваності, вміють діяти на основі алгоритмів
діяльності викладача; властива спрямова�
ність на продуктивний характер педагогіч�
ної діяльності, активне застосовування пе�
дагогічних знань для вирішення професій�
них ситуацій; студенти усвідомлюють важ�
ливість оволодіння педагогічними знання�
ми як умовою для успішної майбутньої
професійної діяльності; у результаті роз�
винена потреба в навчанні є причиною того,
що вони легко включаються в спільну ді�
яльність, беруть участь у дискусіях, актив�
но їх підтримують, аргументовано відстою�
ють свою точку зору; адекватно оцінюють
власну роль у виконанні спільних завдань,
однак повага до співбесідника розвинута
недостатньо;

3) професійно значимі особистісні ха�
рактеристики відносно високого рівня
сформованості за всіма професійно значи�
мими особистісними характеристиками;
однак здатність впливати на думку партне�
ра має ситуативний характер; прагнуть до
самореалізації, самоактуалізації у спілку�
ванні.

до уваги так званий "нульовий" рівень пе�
дагогічної компетентності, який інколи зга�
дується дослідниками. Якщо він передба�
чає повну відсутність у магістра економіки
уявлення про педагогічну діяльність, тоді
ця ситуація справді є парадоксальною, ад�
же студент навчається вже більше п'ят�
надцяти років (загальноосвітня школа +
університет) і, як учасник навчального про�
цесу, вже склав певне уявлення про суть
діяльності педагога.

Узагальнимо характеристики цих чоти�
рьох рівнів.

Перший – початковий (або рівень ін�
формованості, низький) рівень розвитку
педагогічної компетентності характеризу�
ється такими показниками:

1) знання педагогіки, психології, еконо�
міки, методики викладання та інших су�
міжних дисциплін недостатні; знання основ
професійної педагогіки мають поверховий
ситуативний характер, обмежуються лише
знанням теорії, загальним уявленням про
майбутню викладацьку діяльність; 

2) педагогічні вміння, "педагогічна техні�
ка" мають низький рівень сформованості;
потреба у застосуванні педагогічних знань
у цих студентів має ситуативний характер;
навчання непослідовне, засноване лише на
інтуїції, спроби реалізації різних методів
навчання; властива пасивність на занят�
тях, небажання вступати в діалог, бесіду,
дискусію, виступати перед аудиторією;
відсутнє прагнення до імпровізації, твор�
чості; властива нестійкість мотивів; мотиви
афіліації і досягнення реальної спонукаль�
ної сили не мають; властива спрямованість
на імпульсивний характер педагогічної ді�
яльності; переважає неадекватна самооцін�
ка власної ролі у спільній діяльності (зави�
щена чи занижена), слабо розвинуті реф�
лексивні здібності;

3) професійно значимі особистісні ха�
рактеристики мають низький рівень сфор�
мованості, студенту властиві пасивність,
замкнутість, високий рівень тривожності,
нездатність до аргументованого відстою�
вання власної думки і впливу на позиції ін�
ших.

Другий – репродуктивний (середній)
рівень розвитку педагогічної компетен�
тності характеризується такими показни�
ками:

1) знання педагогіки, психології, еконо�
міки, методики викладання та інших су�
міжних дисциплін мають середній рівень
сформованості; знання доповнені знанням
алгоритмів діяльності викладача; студенти
усвідомлюють значимість педагогічної під�
готовки для їх майбутньої професійної ді�
яльності, мають знання основ теорії профе�
сійної педагогіки, виявляють інтерес до пе�
дагогічних знань;
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Четвертий – творчий (дуже високий,
що започатковує рівень педагогічної май�
стерності) рівень розвитку педагогічної
компетентності, характеризується такими
показниками:

1) знання педагогіки, психології, еконо�
міки, методики викладання та інших су�
міжних дисциплін мають дуже високий рі�
вень сформованості;

2) педагогічні вміння, "педагогічна техні�
ка" мають дуже високий рівень сформова�
ності, працюють творчо; студенти без
труднощів ставлять мету навчання, ініціа�
тивні у навчанні, здатні тривалий час нав�
чатися; активно застосовують педагогічні
знання для вирішення професійних ситуа�
цій, аргументовано висувають і відстоюють
свою точку зору; навчання має стійкий
продуктивний характер; усвідомлюють
власну роль у спільній діяльності; коригу�
ють власну поведінку залежно від ситуації
навчання;

3) професійно значимі особистісні ха�
рактеристики дуже високого рівня сфор�
мованості з усіх професійно значимих осо�
бистісних рис; спрямованість на творчий
характер педагогічної діяльності, адекват�
на самооцінка; завдяки орієнтації на спів�
розмовника у спілкуванні здатні впливати
на думку партнерів.

Вироблені нами критерії сформованості
педагогічної компетентності магістрів еко�
номіки ми уточнювали, доповнювали і ко�
ригували в ході експериментальної роботи.

Виділення рівнів сформованості педаго�
гічної компетентності майбутніх магістрів
економіки дало можливість діагностувати
рівень її розвитку як в цілому, так і окре�
мих її компонентів. Це, у свою чергу, дало
можливість на цій основі цілеспрямовано
будувати процес педагогічної підготовки
магістрів у економічному університеті.

Висновком даного дослідження може
бути констатація того, що рівень сформо�
ваності педагогічної компетентності магіс�
тра економіки можна оцінити за такими
критеріями: когнітивний (засвоєння еконо�
мічних, педагогічних і суміжних з ними
знань, аргументоване висунення власних
думок щодо вирішення професійних ситуа�
цій), діяльнісний (педагогічні вміння, ініціа�
ція навчання, активна і продуктивна
участь у спільному навчанні; адекватна са�
мооцінка значимості своєї участі у спільній
роботі; корекція власної поведінки) і осо�
бистісний (професійно важливі якості осо�
бистості).

Критерії розвитку педагогічної компе�
тентності магістрів економіки, а також різ�
на ступінь сформованості її компонентів
дали змогу визначити рівні розвитку вка�
заних компонентів, які ми позначили як по�
чатковий (низький), репродуктивний (се�
редній), активний (високий), творчий (дуже
високий).

Магістр економіки як викладач і менед�
жер має володіти педагогічною компетен�
тністю – досконало знати свою справу, зас�
тосовувати найефективніші прийоми і ме�
тоди викладання економіки і управління
людьми. Протилежною якістю є відсутність
професіоналізму, некомпетентність: слабко
підготовлений магістр економіки, як прави�
ло, уникає організаторської і навчально�
виховної роботи, не приділяє належної
уваги навчанню підлеглих. 

Вказані вище теоретичні позиції з проб�
леми розвитку педагогічної компетентності
магістрів економіки визначають перспек�
тиви подальших досліджень, є науковою
основною для експериментального пошуку
основних шляхів та умов проектування і
реалізації системи педагогічної підготовки
магістрів у вищих економічних навчальних
закладах.
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конанні індивідуальних завдань, прак�
тичній і дослідницькій роботі тощо.

Самостійна навчальна позааудиторна
робота студента має своєю метою закріп�
лення і поглиблення фундаментального,
загальноосвітнього, професійного і куль�
турного рівня, ознайомлення з останніми
науковими досягненнями різних галузей
знань, виявлення і формулювання змісту
актуальних проблем, підвищення пізна�
вальної активності, розвиток здібностей
до творчого розв'язання професійних за�
дач. Процес позааудиторної роботи, як
зауважує Л.В.Клименко, більш складно
піддається управлінню, оскільки студент
є одночасно і об'єктом і суб'єктом своєї ді�
яльності, сам створює інтенсивність ро�
зумового напруження. Крім того, критерії
оцінки досягнутих результатів, розумін�
ня цілей і задач навчання, рівень засто�
сування отриманих знань для подальшо�
го удосконалення своєї діяльності у кож�
ного студента різні [4, с. 226]. 

Якщо розглядати організацію нав�
чального процесу у вищому навчальному
закладі як складну соціально�економічну
систему, то організація самостійної нав�
чально�пізнавальної роботи студентів є
однією з її підсистем або системою більш
низького рівня. 

Мета нашої статті – акцентувати ува�
гу на деяких аспектах створення системи
організації самостійної аудиторної і поза�
аудиторної роботи студентів в умовах ви�
щого навчального закладу. Виявити особ�
ливості структури такої системи, її скла�
дові компоненти, їх вплив на результа�
тивність функціонування системи, визна�
чити можливості оперативної корекції
форм і змісту окремих підсистем. 

Аудиторні і позааудиторні види пізна�
вальної і творчої роботи мають свої особ�
ливості і в той же час створюють єдину
систему, що характеризується багато�

В умовах адаптації національної сис�
теми вищої освіти до вимог Болонської
декларації та впровадження Європей�
ської кредитно�трансферної системи
(ЕСТS) особливої актуальності набуває
проблема організації самостійної нав�
чально�пізнавальної роботи студентів.

Нормативними документами визначе�
но, що самостійна робота студентів – од�
на з форм організації навчання у вищих
навчальних закладах, яка "є основним
засобом оволодіння навчальним матеріа�
лом у час, вільний від обов'язкових нав�
чальних занять " [1, с.50].

У педагогічній теорії і практиці понят�
тя "самостійна робота студентів " має
значно ширший діапазон застосування і
виходить з того, що процес оволодіння
спеціальністю у вищому навчальному
закладі можна підрозділити на аудитор�
ну і позааудиторну складові частини нав�
чання студента. Перша з них виконує,
насамперед, навчально�виховну фун�
кцію, а друга залучає до самоосвіти, са�
морозвитку і самовдосконалення в май�
бутній професійній діяльності на основі
пізнання, осмислення і творчої переробки
нової інформації.

Самостійна розумова робота студента
в аудиторії полягає у заслуховуванні і
конспектуванні лекцій, виконанні індиві�
дуальних практичних і лабораторних за�
нять, активній особистій участі в семіна�
рах, написанні контрольних робіт, різних
видах поточного і модульного контролю,
складанні заліків і іспитів. У процесі ау�
диторної роботи студент набуває необ�
хідних пізнавальних і творчих навичок
короткого, стислого, доступного для розу�
міння письма, системного і комплексного
підходу до оволодіння методологією,
формами і методами розв'язання нав�
чальних і науково�прикладних задач, що
у подальшому знаходить свій вираз у ви�
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Процес організації аудиторної і поза аудиторної самостійної пізнавальної і творчої роботи сту�
дентів розглядається як централізована динамічна система з гнучкою структурою і рухомими
зв'язками між її складовими компонентами. 

Процес организации аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов рассмат�
ривается как централизованная динамическая система с гибкой структурой и подвижными свя�
зями между ее составляющими компонентами.

Process of organization of class and extracuarricular independent work of students is examined as a cen�
tralized dynamic system with a flexible structure and mobile connections between its components.

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ
САМОСТІЙНОЇ АУДИТОРНОЇ І ПОЗААУДИТОРНОЇ
РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Т.І.Красікова
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загальному вигляді можуть бути сфор�
мульовані як розвиток інтелектуальних,
організаційних, емоційно�вольових мож�
ливостей особистості, формування моти�
вів для самостійного учіння протягом
усього життя, навичок самостійної нав�
чально�пізнавальної роботи, що забезпе�
чить не лише самореалізацію особистості
у майбутньому, а і будуть сприяти наро�
щування інтелектуального, духовного та
економічного потенціалу суспільства.

Реалізація визначених цілей вимагає
від викладача науково обґрунтованих дій
щодо перегляду і удосконалення багатьох
традиційних підходів до планування і ор�
ганізації самостійної роботи студентів, її
змісту, рівня науково�методичного забез�
печення, нормативів часу на основні види
навчально�пізнавальної і творчої роботи
студентів, пошуку нових форм і засобів
діагностики та оперативної корекції ре�
зультатів навчання. 

Необхідною умовою ефективного фун�
кціонування будь�якої системи є вста�
новлення її стану в цілому, регулювання і
управління, узгодження дій складових
компонентів, а також знаходження ре�
зервів і шляхів для розв'язання поточних
і стратегічних завдань існування і роз�
витку системи. 

При створенні системи організації са�
мостійної роботи студентів, а також на
усіх етапах її розвитку – становлення,
функціонування, корекції, пошуку ре�
зервів ефективності доцільним є фор�
мальний опис і дослідження різнобічних
процесів і об'єктів системи. У зв'язку з
цим актуальним стає системний аналіз і
залучення математичних методів,
пов'язаних з поняттям динамічної систе�
ми, оптимізацією взаємозв'язків складо�
вих компонентів системи, результатів її
функціонування і розвитку.

Професіоналізм викладача полягає у
тому, щоб на кожному етапі навчання
вірно визначити рівень самостійності,
який протягом усього терміну навчання є
величиною змінною, і планувати процес
навчання з урахуванням реальних мож�
ливостей кожного студента. Помилки у
визначенні і дотриманні оптимального
співвідношення обсягу самостійної нав�
чальної роботи студента і робота з викла�
дачем не тільки дестабілізують плано�
мірний процес розвитку самостійності
студентів, а і негативно впливають на
якість знань. 

Зміст діяльності викладача з управ�
ління самостійною роботою студентів по�
лягає у тому, щоб відібрати, системати�
зувати, подати для сприйняття навчаль�
ний матеріал і мотивувати необхідність
його вивчення, забезпечити усвідомлення

мірними динамічними взаєминами між
учасниками навчального процесу – нау�
ково�педагогічними працівниками, сту�
дентами, адміністрацією, допоміжним
персоналом тощо, взаємозв'язками та
взаємозалежністю змісту навчання і
якістю його навчально�методичного за�
безпечення, формами поточного і підсум�
кового контролю та рівнем його об'єктив�
ності, методами організації навчальної
роботи студентів та прийнятими критері�
ями оцінки їх успішності, результатив�
ністю навчально�виховного процесу вза�
галі і особистого рейтингу кожного сту�
дента. 

Результатом функціонування цієї сис�
теми є фахівець відповідної галузі знань,
професійна компетентність і особистіс�
ний розвиток якого за державними стан�
дартами повинен відповідати усім вимо�
гам освітньо�кваліфікаційної характе�
ристики. Успішність роботи системи
можна визначати за ступенем збігу ре�
альних і запланованих результатів нав�
чально�виховної діяльності. За визначен�
ням В.Л.Ортинського, результати навчан�
ня виявляються в знаннях, уміннях, на�
вичках, системі відносин і загальному
розвиткові студента [2, с. 115].

Означена система є динамічною, має
досить складну ієрархічну структуру уп�
равління (адміністрація, деканат, кафед�
ра, допоміжні навчальні та інші струк�
турні підрозділи, викладач, студент), а
також велику кількість складових струк�
турних елементів, зв'язків, засобів уп�
равління, цілей, задач, каналів передачі
інформації тощо. Її цілісність забезпечу�
ють встановлені взаємозв'язки і причин�
но�наслідкові відносини між її компонен�
тами (складовими елементами), а резуль�
тативність роботи кожної складової ком�
поненти, зміни у структурі або порядку
функціонування хоча б однієї з них, неод�
мінно впливатимуть на діяльність інших,
змінюючи їх структуру, зв'язки, рівень
впливу на досягнення стратегічних цілей
функціонування самої системи.

В межах такої системи здійснюється
самостійна навчально�пізнавальна діяль�
ність студентів (аудиторна і позаауди�
торна), тобто процес засвоєння знань,
оволодіння навичками і уміннями реалі�
зовувати ці знання на практиці, а також
формується власна раціональна система
методів організації самостійної роботи з
урахуванням особливостей фізіологічних
механізмів розумової праці, умов праці.

Стратегічні цілі створення і функціо�
нування системи організації самостійної
роботи студентів є практично незмінними
протягом усього періоду навчання сту�
дентів у вищому навчальному закладі і у
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знань, зняти перенапругу та нервозність
студентів в процесі навчання, зробити
процес навчання більш яскравим і при�
вабливим. 

Комплексне розв'язання питань са�
мостійної навчально�пізнавальної роботи
студентів, організація, методичне забез�
печення і контроль, особливо на початко�
вому етапі підготовки фахівця у вузі, ви�
магають системної допомоги з боку вик�
ладача. Тому, самостійна пізнавальна ро�
бота студента під керівництвом виклада�
ча, що забезпечується системою нав�
чально�методичних засобів при вивченні
конкретної дисципліни, є провідним
принципом в організації підготовки фа�
хівців в умовах вищої школи. 

Теоретичний аналіз означеної пробле�
ми, вивчення педагогічного досвіду свід�
чить, що основою ефективної самостійної
роботи студентів, яка охоплює практично
всі сторони організації навчального про�
цесу у вищому навчальному закладі, є
позитивна мотивація, сформовані навич�
ки самостійної навчально�пізнавальної
діяльності, а також якісне науково�мето�
дичне забезпечення навчальних дисцип�
лін. 

Подальшого дослідження потребує
проблема застосування інформаційних
технологій для створення конструктивної
моделі організації самостійної аудиторної
і позааудиторної роботи студентів в умо�
вах кредитно�модульної технології нав�
чання, яка буде активізувати навчально�
пізнавальну діяльність студентів, форму�
вати самостійність мислення, динаміч�
ність, оригінальність, інверсійність та
кмітливість їх розуму.
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кожним студентом обсягу і змісту май�
бутньої розумової роботи, організувати
адекватну визначеним цілям навчання
пізнавальну діяльність кожного студен�
та, надати кожному студенту засоби і ме�
тодику самоуправління і самоконтролю в
процесі самостійної роботи над навчаль�
ним матеріалом, передбачити адекватний
і сучасний (як за змістом, так і за фор�
мою) контроль якості навчання та відпо�
відні коригувальні дії.

Узгодження і координація змісту нав�
чальних дисциплін, форм і методів нав�
чання, виходячи з цілей і задач навчання,
передбачення можливих результатів
функціонування кожної компоненти сис�
теми, їх взаємного впливу і результуючо�
го стану всієї системи є однією з най�
більш складних задач наукової організа�
ції навчального процесу у вищому нав�
чальному закладі. С.І. Архангельський
визначає, що для наукової організації
навчального процесу найбільш важливим
є визначення обсягу, змісту і руху різних
потоків інформації, у тому числі і науко�
вої. Оптимізація руху інформації і визна�
чення її обсягу вимагають узгоджених
зв'язків з формою і засобами її виражен�
ня, з критеріями відбору і визначення ін�
тенсивності відповідно до цілей і задач
навчання, організації і управління нав�
чальним процесом [3, с. 8]. 

Однією з характерних рис сучасної
організації самостійної роботи студентів
є широке використання інформаційних
технологій не тільки як засобу навчання,
що суттєво впливає на методи викладан�
ня і організацію процесу навчання в ціло�
му, а і з метою підвищення ефективності
управління цим процесом. 

Застосування сучасних комп'ютерних
і телекомунікаційних технологій в нав�
чальному процесі не тільки створює умо�
ви для більш ефективної самостійної ро�
боти студентів, сприяє індивідуалізації і
динамічності процесу підготовки фахів�
ців, а і суттєво змінює форми і зміст ко�
мунікацій між викладачем і студентом.
За допомогою комп'ютерних технологій,
незважаючи на незмінні тенденції до
зменшення аудиторних годин, прямий і
зворотній зв'язок "викладач�студент"
стає більш інтенсивним і активним. Тому
новою функцією викладача є пошук но�
вих діалогових, проблемних, пошуково�
орієнтованих завдань, які підвищують
мотивацію навчання, сприяють розвитку
пізнавальних інтересів студентів.

Застосування автоматизованих систем
контролю знань, консультування і нав�
чання за допомогою комп'ютерних техно�
логій дозволяє істотно скоротити витрати
часу викладача на етапах контролю
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Геополітичні зміни в структурі міжна�
родних відносин, інтернаціоналізація різ�
номанітних сфер економічної діяльності,
загальний перехід до нових інформацій�
них технологій, поглиблення соціокуль�
турної інтеграції європейської спільноти
заснованої на прагненні представників
різних країн та народів Європи до збалан�
сованості інтересів сприяли переосмис�
ленню мети вивчення іноземних мов у
закладах освіти усіх рівнів. Іноземна мо�
ва, як аспект освіти та засіб міжкультур�
ного спілкування отримала новий статус,
що значно активізувало співпрацю дер�
жав Європейського Союзу у напрямі
ефективної, системної та скоординованої
консолідації своїх зусиль для вироблення
й розвитку спільної мовної стратегії в Єв�
ропі та оптимізувало впровадження но�
вих форм та методів навчання, макси�
мально орієнтованих на самостійність,
креативність, науковий підхід.  

В умовах сьогодення потребу у форму�
ванні готовності до іншомовного спілку�
вання з зарубіжними партнерами відчу�
вають насамперед фахівці економічної
сфери. Особливо це зумовлено специфі�
кою самої професії та міжнародним рин�
ком праці, де основним засобом міжосо�
бистісного і групового спілкування та ви�
конання їх професійної діяльності висту�
пає іноземна мова. Вона відіграє роль інс�
трументарію у розв'язанні глобальних
проблем, що стоять перед Україною. При
всій різноманітності своїх функцій мова –
це, насамперед, основний носій інформа�
ції різного роду. Залежно від того, до якої
сфери людської діяльності належить пев�
на інформація, мовні засоби її вираження
здобувають більшу чи меншу специфіч�
ність, утворюючи підмови галузей, наук,
професій тощо. У структурі професійно�

мовної компетенції важливим є володіння
спеціальною термінологією в обсязі, необ�
хідному і достатньому для певного і точ�
ного опису об'єкта професії, оскільки самі
терміни виражають основні поняття тієї
чи іншої галузі знань і зв'язки між ними.
Добре відомо, що студенти стикаються з
величезною кількістю економічної інфор�
мації на іноземній мові не тільки під час
навчання, але й у подальшій професійній
діяльності. Отже, і знання іноземної мови
є важливим для формування високого
рівня плюралізму та одержання прес�
тижної роботи. 

Такі чинники, що докорінно змінили
мету навчання іноземних мов та вимоги
до володіння нею, пожвавили методичний
пошук, що сприяв розвитку новітніх ме�
тодичних концепцій навчання іноземним
мовам: комунікативної, інтенсивної, ді�
яльнісної, проектної та інших, як таких,
що орієнтовані на комунікацію й твор�
чість тих, кого навчають, та які здатні
найбільш повно забезпечити фундамен�
тальну та різнобічну підготовку студентів
з точки зору комплексної реалізації освіт�
ньої, практичної, виховної й розвиваючої
цілей.  Беручи до уваги важливість остан�
ньої цілі як основи формування самоос�
вітньої компетенції студентів усіх напря�
мів підготовки і напряму "Міжнародна
економіка", зокрема, ми визначили такі
завдання цього дослідження: 

провести "інвентаризацію" методич�
них та технологічних ресурсів сучасних
підходів до викладання іноземних мов, що
активно практикуються у вищих нав�
чальних закладах світу та України;

порівняти та проаналізувати сучасні
методики навчання іноземних мов, які за�
раз впроваджуються в освіту за кордоном
та в Україні  з метою визначення їх сту�
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Стаття резюмує результати порівняльного аналізу методик викладання іноземних мов з погля�
ду на їх ефективність у формуванні самоосвітньої компетенції у студентів вищих, зокрема еко�
номічних, навчальних закладів. 

Статья резюмирует результаты сравнительного анализа методик преподавания иностранных
языков с точки зрения их эффективности в формировании самообразовательной компетенции у
студентов высших, в частности экономических, учебных заведений.

The article highlights the results of comparative analyses of foreign language teaching approaches in
terms of their effectiveness in forming a self� learning competency of students of higher educational es�
tablishments and, in particular, of the students majoring in International Economics.

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО Й
ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ
САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

О.Н. Ножовнік
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Таким чином, конкретні потреби фа�

хівців в оволодінні мовою для спеціальних
цілей і спонукали створення спеціалізова�
них курсів англійської мови для груп різ�
них фахівців із врахуванням специфіки їх
професійної діяльності та процесу кому�
нікації на ситуативній основі. Цей підхід
до навчання іноземних мов для спеціаль�
них цілей і сьогодні продовжує домінува�
ти в сучасній зарубіжній методиці як та�
кий що: 

формує в студентів професійні мовні
компетенції;

сприяє мобільності студентів та їх
конкурентоздатності на ринку праці; 

формує навички самостійності у вив�
ченні мов; 

мотивує до навчання впродовж усьо�
го життя [4].

Сьогодні за кордоном та в Україні вик�
ладання іноземних мов для спеціальних
цілей поділяється на такі сфери вжитку:
англійська (французька, німецька та ін.)
мова для технічних спеціальностей, для
бізнесу та економіки, для спеціальностей
соціальної сфери, для спеціалістів інших
професій. Кожна сфера, в свою чергу,
розгалужується на напрями призначення
на англійську (французьку, німецьку та
ін.) мову для академічних цілей (тобто на�
уковців даної спеціальності) та на англій�
ську (французьку, німецьку та ін.) для
спеціалістів кожної професії, що відно�
ситься до підрозділу. Основною метою
навчального курсу мови за професійним
спрямуванням є розвиток професійно орі�
єнтованої міжкультурної комунікативної
компетенції як складової частини діяль�
нісної компетенції як у повсякденних, за�
гальних ділових, так і у фахових ситуаці�
ях, які, поряд із навчанням іншомовного
спілкування, передбачають усвідомлення
студентами зв'язків між власною та іно�
земними культурами, розвиток та активі�
зацію міжфахового мислення, формуван�
ня навичок та вмінь автономного навчан�
ня, спрямованого на стимулювання у сту�
дента особистої відповідальності за ре�
зультати навчання [1].

Професійно зорієнтоване навчання
іноземної мови у немовних навчальних
закладах складається з трьох компонен�
тів і відбувається у таких напрямках:

соціокультурне спрямування – за�
гальний курс іноземної мови (загально�
вживана мова, мова для повсякденного,
побутового спілкування);

фахове спрямування – курс інозем�
ної мови для спеціальних цілей (для спіл�
кування спеціалістів різних галузей);

професійне спрямування – курс іно�
земної мови для ділового спілкування, що
є типовим для багатьох сфер професійної
людської діяльності (наприклад, написан�
ня резюме, ділове листування, телефонна

пеня ефективності у заохоченні студентів
до системної навчально�пізнавальної ді�
яльності.

Протягом тривалих років у вузах на
економічних факультетах формувався
такий підхід до навчання, при якому го�
ловна увага приділялась профілюючим
дисциплінам, тоді як гуманітарні предме�
ти вважались другорядними. Сьогодні пе�
ред фахівцем з вищою економічною осві�
тою постає цілий ряд не лише економіч�
них, але й соціально�психологічних та
лінгвістичних проблем, які виникають в
умовах європейської інтеграції.

У зв'язку з цим актуальною стає підго�
товка фахівців економічної сфери з
обов'язковим знанням іноземних мов. На
наш погляд, саме низький рівень мовної
підготовки, що супроводжується інертніс�
тю у впровадженні новітніх методик, зни�
жує конкурентоспроможність та мобіль�
ність вітчизняних фахівців у галузі зов�
нішньоекономічної діяльності на світово�
му ринку праці.     

Відповідно до сучасних освітніх вимог
у розрізі загальної мовної політики Ради
Європи, з огляду на Європейську лінгвіс�
тичну та культурну різноманітність,
сприяння розвитку плюрилінгвізму є од�
нією з основних тенденцій удосконалення
вищої освіти. Особливої уваги тут заслу�
говує пропозиція Ради Європи впровади�
ти уніфікований документ, так званий
Європейський мовний портфель, що ві�
дображатиме рівень володіння кожним
громадянином Європи іноземними мовами
в чіткій, міжнародно визнаній формі.

Успішність професійного спілкування
в міжнародній сфері значною мірою виз�
начається рівнем володіння фахівцями
іноземною мовою, тому професійно орієн�
товане вивчення іноземної мови – є ще
одним напрямом сучасної європейської
мовної стратегії. Згаданий останнім век�
тор мовної освіти утворився на тлі загаль�
ного курсу вивчення іноземної мови, який
протягом тривалого часу викладався для
студентів вищих навчальних закладів
більшості країн Європи та колишнього
Радянського Союзу разом з іншими нав�
чальними дисциплінами та який визнано
неефективним. 

З кінця 80�х років методика навчання
іноземним мовам поділилася на дві окремі
галузі: загальний курс іноземної мови та
іноземна мова для спеціальних цілей. Іно�
земна мова для спеціальних цілей почи�
нає розглядається як форма безперервно�
го навчання іноземним мовам, незалежно
від фаху та віку суб'єктів навчання. В єв�
ропейських вузах з того ж часу почали
розробляти спеціальні курси англійської
мови (як домінуючої) для юристів, бізнес�
менів, працівників туристичного бізнесу,
медиків, бібліотекарів і т. ін.
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користання інтернет�ресурсів, навчання
іноземної мови в комп'ютерному середо�
вищі (форуми, блоги, електронна пошта),
новітні тестові технології (створення бан�
ка діагностичних матеріалів з курсу нав�
чального предмета "Іноземна мова" для
проведення комп'ютерного тестування з
метою контролю загальних умінь і нави�
чок студентів).

Дані тенденції та вимоги сучасного сус�
пільства до підготовки майбутніх фахів�
ців кардинально вплинули й на зміст та
форми надання професійної освіти й, зок�
рема, методику викладання мов. Наші
дослідження дозволяють констатувати,
що закордонні методики навчання інозем�
них мов вже досить давно орієнтують сту�
дента на активний підхід до набуття
знань. Викладачі активно вивчають та
впроваджують методи, що сприяють
формуванню самостійності та особистої
активності студентів. Навчання стратегі�
ям є одним з таких методів, якому фахівці
закордонної освіти приділяють значно
більше уваги, ніж вітчизняні.

На даному етапі розвитку методичної
науки домінуючими методами навчання
іноземних мов є комунікативні та конс�
труктивістські методи.

Перевагою комунікативної методи�
ки, яка містить у собі пізнавальний, нав�
чальний, розвиваючий і виховний аспекти
є  те, що метою навчання є  оволодіння не
іноземною мовою, а "іншомовною культу�
рою". Іншими словами, вона орієнтована
на знайомство й вивчення не тільки мов�
ної й граматичної системи мови, але і
культури, ладу мови, що вивчається, її
особливостей, подібностей і розходжень з
рідною мовою.
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розмова тощо), а також для підприєм�
ницької діяльності (сфери бізнесу).

На думку О.Б. Тарнопольського і
С. П. Кожушко [2, 3] навчання починаєть�
ся із вивчення загального курсу іноземної
мови, що переходить у курс іноземної мо�
ви для ділового спілкування і продовжу�
ється оволодінням курсу іноземної мови
для спеціальних цілей, який потрібний
спеціалісту.

Важливо також підкреслити  значення
такої специфічної галузі мовної освіти, як
мова для бізнесу. Фахівці, задіяні в ко�
мерційних чи у діючих промислових
структурах не можуть не помічати того,
що професійні потреби щодо якісного во�
лодіння іноземними мовами значно роз�
ширилися. Тож, крім здобуття освіти та
відвідування фахових тренінгів, що орієн�
товані на структуровану логічну прогре�
сію від базових професійних навичок до
вмінь вищого рівня, вивчення та поглиб�
лення знань іноземної мови (іноземних
мов) стали тенденціями розвитку персо�
налу в сучасних компаніях. Саме ці тен�
денції навчання іноземним мовам для
спеціальних цілей, на нашу думку, мають
суттєво вплинути на подальший розвиток
у розробці та впровадженні в Україні мо�
делі безперервної освіти.

Якісна освіта й мовна підготовка сту�
дентів неможлива без використання су�
часних освітніх технологій. Перспектив�
ними сьогодні вважаються такі технології,
які орієнтуються на проектну роботу в
навчанні іноземних мов, застосування ін�
формаційних та телекомунікаційних тех�
нологій, роботу з навчальними
комп'ютерними програмами з іноземних
мов (система мультимедіа), дистанційні
технології в навчанні іноземних мов, ви�

ІV етап (4курс)

ІІІ етап (3 курс)           

ІІ етап (2 курс)     

І етап (1 курс)

загальний курс іноземної мови;       

курс іноземної мови фахового спрямування.

Рис. 1.
Схема поступового переходу використання матеріалу від загального до ділового (фахового)

спрямування у викладанні іноземної мови в немовних навчальних закладах



пізнавальної активності, а у другому – на
самостійній розробці проектів.

Метод навчання за станціями – це
навчальна техніка, при якій студенти, ди�
ференційовані за здібностями та інтере�
сами, виконують роботу над навчальним
матеріалом, який упорядкований у вигля�
ді станцій (студенти отримують робочі
плани з обов'язковими та вибірковими
завданнями). При навчанні за станціями у
учнів є можливість вибору стосовно роз�
поділу часу, послідовності виконання зав�
дань та соціальної форми, що використо�
вується (індивідуальна, парна, групова
форми роботи).

Таким чином, студенти при викорис�
танні даного методу навчаються планува�
ти та управляти своїм часом, самооцінці й
аналізу власного навчального успіху, пла�
нуванню та проведенню етапів роботи,
що, безперечно, є також однією з ключо�
вих складових самоосвіти. 

Особливо ефективно у розрізі ком�
плексного формування аспектів самоос�
вітньої компетенції в процесі навчання
іноземної мови студентів всіх економіч�
них спеціальностей вузів можливо засто�
совувати метод симуляцій [5,6,7]. Симу�
ляція надає можливість студентам спро�
бувати себе в певній ролі – керівника,
президента компанії, дає можливість дос�
лідити систему роботи певного підпри�
ємства. Перед учасниками гри ставлять
певні завдання – досягти приросту при�
бутку фірми, укласти договір, вигідно
продати акції компанії тощо. Симуляції
характеризуються високим ступенем за�
цікавленості учасників, що цілком пори�
нають у гру, втілюються в свою роль, вбо�
лівають за результат роботи, оскільки від
командного духу, швидкості прийняття
рішень залежить загальний результат
гри. Симуляції впорядковують фахові
знання та знання іноземної мови  студен�
тів, готують їх до необхідності прийняття
в майбутній діяльності швидких та вмоти�
вованих бізнес�рішень, сприяють форму�
ванню навичок стратегічного мислення й
планування, розвиває вміння працювати
в команді та інше. 

Хоча симулятивне навчання у вітчиз�
няних вищих навчальних закладах ще не
отримало такого розповсюдження як у
Сполучених Штатах Америки та в краї�
нах Європи і, відповідно, українська тео�
ретична база стосовно використання си�
муляцій ще не достатньо розроблена (у
цьому контексті ми вважаємо цінними всі,
без винятку, напрацювання у цій галузі),
спеціалісти прогнозують високу резуль�
тативність такої форми навчання. Тож,
впровадження симуляцій у процес фахо�
вої підготовки як практики залучення
студентів до самостійного підвищення
своєї професійної та мовної компетенцій

Специфічною рисою комунікативної
методики є оволодіння аспектами іншо�
мовної культури через спілкування. Саме
комунікативна методика вперше висуну�
ла положення про те, що спілкуванню
потрібно навчати тільки через спілкуван�
ня, і що, спілкування має виконувати
функції навчання, пізнання, розвитку й
виховання.

Наступним відмітним атрибутом даної
концепції є використання ситуацій. Кому�
нікативне навчання будується на їх осно�
ві, які (на відміну від інших методичних
шкіл) розуміються як система взаємин.
Головний акцент тут зміщується з проце�
су відтворення за допомогою засобів на�
очності або словесного опису фрагментів
дійсності у бік створення ситуації як сис�
теми взаємин між тими, кого навчають,
що дозволяє зробити процес навчання ін�
шомовній культурі максимально природ�
ним і наближеним до умов реального спіл�
кування. Оволодіння невербальними засо�
бами спілкування (серед яких жести, мі�
міка тощо) спілкування є також додатко�
вою перевагою комунікативного підходу,
що сприяє запам'ятовуванню лексичного
й будь�якого іншого матеріалу.

Таким чином, засади комунікативного
підходу відповідають викликам сучасної
мовної освіти як складової професійної.

Одним із вдалих варіантів послідовного
практичного рішення проблеми як фор�
мування загальної професійної комуніка�
тивної компетенції спеціаліста, так само�
освітньої компетенції є використання
проектної (як зразка конструктивіст�
ської) методики. Проект – це самостійна,
реалізована тим, кого навчають, робота, у
якій мовне спілкування вплітається в ін�
телектуально�емоційний контекст іншої
діяльності, у процесі якої відбувається
переломлення процесу накопичення
знань через особистість студента, його
потреби та інтереси, а також враховуєть�
ся специфіка професійної підготовки і рі�
вень загальнокультурної та професійної
компетенції.

Основою даного методу є розвиток піз�
навальних навичок, критичного мислен�
ня, вмінь самостійно використовувати
свої знання та орієнтуватися в інформа�
ційному просторі. Така система є також
важливим засобом формування мотивації
завдяки безпосередньому зв'язку з ре�
альним життям. Ефективність проектної
методики більшою мірою забезпечується
інтелектуально�емоційною змістовністю.  

Очевидним є наявність подібних спе�
цифічних рис в комунікативній і проек�
тній методиках. Вони будуються на іден�
тичних принципах, але застосовуються
як різні технології навчання, оскільки у
першому випадку навчання ґрунтується
на використанні ситуацій та стимуляції
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розглядається як один із найперспектив�
ніших напрямів розвитку вищої освіти,
який  відповідає вимогам часу.

Система дистанційного навчання як
одна із форм безперервного навчання іно�
земній мові також вважається ефектив�
ним інструментом залучення студентів до
самостійної практики. Така методика роз�
виває технологічну грамотність студентів,
базується на використанні міжпредмет�
них зв'язків фахових дисциплін та іно�
земної мови. Система навчання базується
на використанні автентичних матеріалів,
враховує індивідуальні потреби студентів
у вивченні мови, що поліпшує результат
їх навчання, підвищує їхню мотивацію та
відповідає меті самоосвіти. Інтернет у
цьому випадку виступає навчальним за�
собом, який у повній мірі забезпечує ін�
тегративні, мотиваційні, інтерактивні,
розвивальні аспекти самоосвітньої діяль�
ності студентів.

Всі вищезгадані методики більшою чи
меншою мірою є дієвими у розвитку мов�
леннєвих навичок й самостійності студен�
тів в оволодінні іноземною мовою. Така
логіка базується на тому, що всі завдання
на всіх ступенях навчання мають різний
рівень проблемності й складності. Дані
методики спираються на інтелектуальні
потреби слухачів та спонукають їх до ро�
зумової діяльності. Мовленєві завдання
покликані розвивати механізми мислен�
ня: механізм орієнтування в ситуації,
оцінки сигналів зворотного зв'язку й
прийняття рішень, механізм визначення
мети, механізм вибору, механізм комбіну�
вання й конструювання. Важливо зазна�
чити, що чим більше самостійності прояв�
ляє суб'єкт навчання, тим ефективнішим
буде засвоєння. Тому в даних методиках
приділяється велика увага розвитку са�
мостійності мислення, зокрема, у процесі
обговорення проблем. Оскільки самостій�
ність пов'язана з контролем, у комуніка�
тивному підході використовується стра�
тегія, що має на меті перетворення кон�
тролю через взаємоконтроль у самокон�
троль. Для цього використовуються як
форми прихованого контролю, так і усві�
домлене студентами оволодіння знаннями
критеріїв контролю і їх застосування.

Таким чином, результати порівняль�
ного аналізу методик викладання інозем�
них мов з погляду на їх ефективність у
формуванні самоосвітньої компетенції
студентів вищих, зокрема, економічних,
навчальних закладів дозволили нам зро�
бити такі висновки:

всі новітні форми і методи навчан�
ня іноземних мов, що виникають у руслі
реалізації загальноєвропейської мовної
стратегії посилюють роль формування
навичок самостійності в опануванні фо�

нетичного, лексичного та граматичного
аспектів іноземної мови; 

становлення самоосвітньої компе�
тенції може здійснюватися тільки без�
посередньо у діяльності студентів, по
мірі їх зростаючої самостійності в ово�
лодінні іноземною мовою.

проглядається тенденція конвер�
генції технологій, інтеграції методик
та технік з метою підвищення рівня
якості навчання іноземним мовам;

у навчанні іноземним мовам актив�
но застосовуються технічні (мульти�
медійні) засоби;

англомовні очні та комп'ютерні біз�
нес�симуляції як метод навчального про�
екту є найбільш актуальними та ефек�
тивними засобами формування самоос�
вітньої компетенції майбутніх фахів�
ців у галузі зовнішньоекономічної діяль�
ності.

Такі висновки спонукають нас до пос�
тановки і вирішення наступного завдання,
а саме – визначити шляхи оптимального
поєднання контенту й методик викладан�
ня іноземних мов зі змістом фахових дис�
циплін з метою підвищення якості освіти
у вищих начальних закладах. 
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