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АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА
В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ:
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД
14 -15 травнѐ 2020 року в Сумському державному педагогічному
університеті імені А.С. Макаренка на базі кафедр української мови і літератури,
педагогіки та інформатики відбулась ІІІ Міжнародна науково-практична
конференціѐ "АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ:
ЮВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД". Програма конференції відповідаю
проюкту Jean Monnet Module «Ювропеїзаціѐ докторських програм у галузі освіти
на засадах інтердисциплінарного та інклязивного підходів», ѐкий виконуютьсѐв
Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка
(https://jmm.sspu.edu.ua/) за Програмоя Еразмус+ Ювропейського Соязу.
В умовах COVID-19 національного карантину конференціѐ проходила,
згідно з Постановоя КМ України (№ 211 від 11.03.2020), наказами МОН України
(№ 1/9-154 від 11.03.2020 та №406 від 16.03.2020), наказом СумДПУ імені
А.С.Макаренка, рекомендаціѐми Виконавчого агентства ЮК з питань освіти,
аудіовізуальних засобів і культури (від 25.03.2020), Національного Еразмус+
офісу в Україні (від 24.03.2020), у форматі ZOOM-конференції.
Учасникипроюкту Жан Моне Модуль, аспіранти спеціальності «Освітні,
педагогічні науки» «Професійна освіта» університету, викладачі ЗВО, науковці,
вчителі, магістрантиобговорявали такі питаннѐ: інновації у докторській
підготовці; академічна культура й етика у вищій освіті: ювропейський,
національний виміри; академічна комунікаціѐ; культура наставництва;
академічна мовна особистість; формуваннѐ основ академічної культури у
закладах загальної середньої освіти та ЗВО, актуальні проблеми досліджень у
галузі лінгвістики та лінгвометодики, літературознавства, мистецтвознавства,
соціальних комунікацій; професійної освіти і освіти дорослих.
Працявали дискусійні платформи щодо обговореннѐ змістового
наповненнѐ освітніх компонентів освітніх програм Середнѐ освіта (Українська
мова і література), Середнѐ освіта (Українська мова і література. Англійська
мова), освітньо-наукових програм спеціальностей «011 Науки про освіту»,
«015 Професійна освіта», питаннѐ академічної доброчесності учасників
освітнього процесу.
Під час конференції було презентовано досвід виконаннѐ модулѐ
«Ювропеїзаціѐ докторських програм у галузі освіти на засадах
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інтердисциплінарного та інклязивного підходів» Програми Еразмус + Жан
Моне; пілотних проюктів ресурсного центру професійного розвитку вчителѐ
української мови і літератури, науково-дослідної лабораторії «Академічна
культура дослідника в освітньому просторі» Сумського державного
педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
У межах модулѐ «Ювропеїзаціѐ докторських програм у галузі освіти на
засадах інтердисциплінарного та інклязивного підходів» Програми Еразмус +
Жан Монедлѐ майбутніх фахівців читаютьсѐ міждисциплінарний навчальний
курс «Академічна культура дослідника: ювропейський та національний досвід»
*детальніше на сторінці проекту http://jmm.sspu.edu.ua/index.php/homepage].
Доцільність навчальної дисципліни убачаюмо у поглибленні знань
майбутніх докторів філософії з питань національних та ювропейських практик
академічної етики, академічного наставництва, культури академічної
комунікації; когнітивно-дискурсивних умінь операційної обробки і
моделяваннѐ академічних текстів різних жанрів, у тому числі засобами
цифрових технологій. Програма охопляю 5 розділів «Академічна культура
дослідника: предмет, завданнѐ, цінності», «Історичні витоки формуваннѐ
академічної культури у вищій освіті в Ювропі, Україні, у світі», «Сутність і
структура академічної культури», «Академічна культура й етика у вищій освіті:
ювропейський, національний та інституційний виміри», «Лінгвоперсонологіѐ.
Культура наукового наставництва». На занѐттѐх опановуюмо цінності
академічної культури, зокрема принципи академічної етики (аcademicethos),
академічної доброчесності у процесах викладаннѐ та навчаннѐ
(аcademicintegrityintheteachingandlearningprocesses). В основу занѐть покладено
роботу із академічним текстом (дет.1).
Зокрема, з'ѐсовуюмо багатогранність рис (сем) концепту «академічна
культура дослідника», ѐку уточняюмо ѐк сукупність моделей поведінки
особистості, культуру навчаннѐ, академічної грамотності, доброчесності,
толерантності, що формуятьсѐ в освітньому середовищі і реалізуятьсѐ в
діалоговій взаюмодії учасників освітніх академічних практик. Перспективним

1

Семеног О.М. Курс "Академічна культура дослідника: ювропейський та національний
досвід" у докторській підготовці //Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний,
ювропейський та національний виміри змін: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної
конференції (23–24 квітнѐ 2020 року, м. Суми). Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка,
2020. С.89-93.
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напрѐмом, що сприѐю формування клячових компетентностей, академічної
культури дослідників в освітньо-культурному просторі університету, вважаюмо
вивченнѐ освітньо-педагогічного дискурсу, ювропейських освітніх практик щодо
ефективної комунікативної взаюмодії: викладач – студент / аспірант; учитель –
учень; університет – школа(дет.2).
Ураховуячи ідеї та пропозиції, висловлені у доповідѐх, виступах
тазагальній дискусії, учасниками конференції сформульовано такі
РЕКОМЕНДАЦІЇ: розширити міжрегіональну співпраця з проблем формуваннѐ
академічної культури дослідника в освітньому просторі; сприѐти розвитку
міжнародної мобільності студентів, аспірантів,викладачів та науковців
університету; у процесі професійної підготовки майбутніх фахівцівураховувати
прогресивний світовий, ювропейський, національний досвід формуваннѐ
академічної культури педагога-дослідника; розширити практику написаннѐ
кваліфікаційних робіт з проблем, пов᾿ѐзаних з розробкоя організаційнометодичного забезпеченнѐ формуваннѐ академічної культури дослідника в
освітньому просторі, менеджментом інновацій в Україні та світі; актуалізувати
тематику досліджень відповідно до потреб інноваційногорозвитку системи
освіти України, потреб конкретних стейкхолдерів, проблематики наукових шкіл
університету; забезпечити систематичну роботу з реалізації різних форм
наукової тапрофесійної взаюмодії педагогів ЗВО, педагогічних працівників
ікерівників ЗЗО, ЗПО, студентів із питань академічної культури дослідника,
академічної доброчесності; розробити і впровадити в освітній процес вищої
школи навчальні дисципліни з академічної культури педагога-дослідника,
культури наукового наставництва.

2

Семеног О.М. Концепт «академічна культура дослідника» в українському
і польському освітньо-педагогічному дискурсі //Український Щорічник з Ювропейських
Інтеграційних Студій. Вип. ІV. Київ, APREI, 2020. С. 139-152.
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РОЗДІЛ 1
АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА. АКАДЕМІЧНА КОМУНІКАЦІЯ
Лянной Юрій
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА ЯК ПРОВІДНИЙ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР СУМЩИНИ3
Анотація. У статті окреслено деѐкі питаннѐ наукової діѐльності на засадах
академічної доброчесності Сумського державного педагогічного університету
імені А.С.Макаренка.
Ключові слова: наукова діѐльність, університет, академічна доброчесність.
Abstract. The article outlines some issues of scientific activity on the basis of academic
integrity of Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko.
Key words: scientific activity, university, academic integrity.

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка –
сучасний навчально-науковий заклад вищої освіти з підготовки науковопедагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації, один із найбільших науковометодичних і культурних центрів Сумщини і Слобожанщини. Із 1957 року заклад
носить ім’ѐ видатного педагога, письменника, громадського діѐча Антона
Семеновича Макаренка.
Історичне покликаннѐ університету полѐгаю насамперед у підготовці
Вчителѐ, ѐкий забезпечую всебічну підготовку Лядини до самостійного
багатогранного життѐ, формую її знаннѐ, світоглѐд, ціннісні оріюнтації, вміннѐ
навчатисѐ протѐгом усього життѐ, прагненнѐ і здатність до творчої
самореалізації.Місіѐ університету – сприѐти цілісному розвитку, лідерському
становлення особистості, служінняЛядині, Громаді, суспільству, сповідуячи у
своїй діѐльності спільні цінності: прагненнѐ до істини; академічна свобода;
чесність та відкритість; професіоналізм та співробітництво; вимогливість та
відповідальність; політичний нейтралітет та активна громадѐнська позиціѐ.

3

Примітка: тези з виступу на конференції.
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Ми усвідомляюмо важливість дотриманнѐ принципів і правил
академічної доброчесності з метоя формуваннѐ й розвитку сприѐтливого
освітнього середовища; створяюмо умови длѐ успішного навчаннѐ, розвитку,
реалізації здібностей здобувачів вищої освіти шлѐхом, ѐкісне науковометодичне забезпеченнѐ освітнього процесу з використаннѐм сучасних
інформаційних технологій.
Пишаюмосѐ кадровим потенціалом нашого університету. Наші
співробітники спрѐмовані на безперервну самоосвіту й підвищеннѐ кваліфікації,
ефективну роботу в команді й готові постійно вдосконалявати своя роботу,
щоб бути здатними задовольнѐти запити здобувачів вищої освіти, що
безперервно зміняятьсѐ.
Створена корпоративна культура університету вклячаю такі понѐттѐ, ѐк
наѐвність у трудовому колективі загального розуміннѐ корпоративної iдеологiї;
візуальна символіка корпоративної iдеологiї; поведiнка членів трудового
колективу у вiдповiдностi з корпоративноя iдеологiюя. З метоя створеннѐ та
запровадженнѐ норм корпоративної культури вченоя радоя університету у
вересні 2019 року ухвалено та прийнѐто до виконаннѐ Кодекс академічної
доброчесності та Положеннѐ про Комісія з питань етики та академічної
доброчесності.
Метоя Кодексу академічної доброчесності Сумського державного
педагогічного університету імені А.С. Макаренка ю формуваннѐ академічних
цінностей та високої академічної культури учасників освітнього процесу
Університету; академічної доброчесності ѐк невід’юмної складової професійної
етики та корпоративної культури; формуваннѐ сприѐтливого академічного
середовища длѐ забезпеченнѐ високоѐкісного освітнього процесу, отриманнѐ
вагомих наукових результатів, що містѐть об’юктивну новизну, встановленнѐ
взаюмодовіри і взаюмоповаги між усіма членами колективу, адміністраціюя та
особами, що навчаятьсѐ; формуваннѐ громадѐнської позиції учасників
освітнього процесу Університету; забезпеченнѐ ѐкості освітньої діѐльності та
ѐкості вищої освіти в Університеті.
Мета і завданнѐ діѐльності комісії з питань етики та академічної
доброчесності - сприѐти дотримання етичних принципів і стандартів,
фундаментальних принципів академічної доброчесності та розв’ѐзання
етичних конфліктів між членами університетської спільноти, зміцнення довіри,
партнерським відносинам між учасниками науково-освітньої діѐльності,
консолідації університетської спільноти; налагоджувати діалог і досѐгати згоди
шлѐхом об’юктивного та принципового обговореннѐ складних етичних ситуацій;
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консультувати в ситуаціѐх, ѐкі викликаять невпевненість у їх етичності, та щодо
дій, ѐкі можуть привести до порушень Кодексу академічної доброчесності
університетської спільноти.
Родзинкоя корпоративної культури ю встановленнѐ культурних зв’ѐзків з
іншими українськими та ювропейськими вишами. Університет підтримую
міжнародні контакти в рамках міжнародних освітніх програм і наукових
досліджень із 35 країнами світу, бере участь у програмах Ювропейського Соязу,
маю науково-культурні зв’ѐзки із науковими установами в усьому світі.Угоди,
підписані з багатьма закордонними університетами, сприѐять мобільності
студентів та академічного персоналу, а також активізації співробітництва в
галузі досліджень та розвитку. Студенти університету та їхні колеги із країн
ближнього і далекого зарубіжжѐ співпрацяять на лекціѐх і семінарах, можуть
узаюмодіѐти у полікультурному середовищі: міжнародні контакти дозволѐять
зрозуміти подібності і відмінності між культурами, пропонуять унікальну
можливість покращити знаннѐ іноземної мови, частиноя університетських
традицій завжди була підтримка спортивних та культурних заходів.
Нова університетська специфіка обумовила створеннѐ системи
комунікацій у відкритому длѐ цього інформаційному просторі усередині і за
межамиуніверситету.

Ячменик Марина
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ – ОСНОВА ЯКОСТІ ОСВІТИ: ДОСВІД
СУМСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ А. С. МАКАРЕНКА
Анотація. У статті розглѐдаютьсѐ понѐттѐ академічна доброчесність крізь призму
ювропейських та вітчизнѐних документів, окреслено академічну доброчесність ѐк основу
ѐкості освіти, окреслено упровадженнѐ принципів академічної доброчесності у Сумському
педагогічному університеті імені А.С. Макаренка.
Ключові слова: академічна доброчесність; ѐкість освіти; плагіат; здобувачі вищої
освіти; університет.
Abstract.The article considers the concept of academic integrity through the prism of
European and domestic documents, outlines the academic integrity as the basis for the quality of
education, presents a model for implementing the principles of academic integrity in Sumy State
Pedagogical University named after A.S. Makarenko.
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Постановка проблеми.«Одніюя з клячових складових внутрішньої системи
забезпеченнѐ ѐкості у закладах вищої освіти ю університетська система
забезпеченнѐ академічної доброчесності… Складність завданнѐ полѐгаю не
тільки у подоланні поганих корупційних, плагіатних практик, псевдоавторства
інших порушень академічної доброчесності, ѐкі укорінилисѐ у вищій освіті
України, але й у створенні принципово нового доброчесного середовища, ѐке
допомагаю, по-перше, просвітити уся спільноту закладу вищої освіти стосовно
значеннѐ академічної доброчесності, та, по-друге, переконати лядей у її
важливості длѐ успішного розвитку закладу вищої освіти й забезпеченнѐ ѐкості
освіти в цілому» - так наголошуютьсѐ в Рекомендаціѐх длѐ закладів вищої освіти
щодо розробки та впровадженнѐ університетської системи забезпеченнѐ
академічної доброчесності Національного агентства із забезпеченнѐ ѐкості
вищої освіти (протокол №11 від 29 жовтнѐ 2019 року) *7+.
ак зазначаю академік О. Лѐшенко, «ѐкість освіти – це багатовимірне
методологічне понѐттѐ, ѐке рівнобічно віддзеркаляю суспільне життѐ –
соціальні, економічні, політичні, педагогічні, демографічні та інші життюво
значущі длѐ розвитку лядини сторони життѐ. ак системний об’юкт її
характеризуять ѐкість мети, ѐкість педагогічного процесу і ѐкість результату.
Національноя доктриноя розвитку освіти й чинноя законодавчоя базоя
визначено ѐкість мети освіти, а державними стандартами освіти – ѐкість
навчальних результатів» *3+. акість навчального результату пов'ѐзана з ѐкістя
набутих професійних компетентностей майбутніх фахівців та правомірно
залежить від дотриманнѐ норм етики, академічної культури та доброчесності.
Ювропейська хартіѐ дослідників, упровадженнѐ ѐкої було рекомендовано
листом МОН України, містить розділ «Етичні принципи». Урозділі зазначаютьсѐ,
що науковці маять дотримуватись загальновизнаних етичних норм та
фундаментальних етичних принципів у їхніх дисциплінах та вимоги щодо
правил здійсненнѐ наукових досліджень, ѐкі виходѐть за рамки лише
недопущеннѐ академічного плагіату *1+. У Бухарестській Декларацiї з етичних
цiнностей та принципiв вищої освiти в Ювропейському регiонi наголошуютьсѐ на
цiнностѐх та етичних стандартах, ѐкi маять розвивати сучаснi унiверситети длѐ
формуваннѐ академiчного, культурного розвитку представників академічної
спільноти *2+.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Норми академічної
доброчесності регламентовано у Законах України «Про освіту», «Про вищу
освіту», «Про авторське право і суміжні права», нормативно-правових актах
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Кабінету Міністрів України, чинних наказах Міністерства освіти і науки України,
інших загальнодержавних нормативних документах. Зокрема, у статті 42
Закону України «Про освіту» зазначено: академічна доброчесність – це
сукупність етичних принципів та визначених законом правил, ѐкими маять
керуватисѐ учасники освітнього процесу під час навчаннѐ, викладаннѐ та
провадженнѐ наукової (творчої) діѐльності з метоя забезпеченнѐ довіри до
результатів навчаннѐ та/або наукових (творчих) досѐгнень *6+.
З 2016 року в Україні реалізуютьсѐ Проюкт сприѐннѐ академічній
доброчесності (StrengtheningAcademicIntegrityinUkraineProject — SAIUP) за
підтримки Американських Рад із міжнародної освіти за сприѐннѐ Міністерства
освіти і науки України та підтримки Посольства США в Україні. Мета проюкту –
пропагуваннѐ цінностей академічної доброчесності *5+.
У Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка
розроблено нормативно-правову базу з питань академічної доброчесності
(https://sspu.edu.ua/universytet/edusci/normatyvno-pravova-baza)
[4];
функціонуять структурні підрозділи та уповноважені комісії, ѐкі забезпечуять
популѐризація принципів академічної доброчесності серед академічної
макаренківської спільноти (https://sspu.edu.ua/universytet/edusci/yakist-osvity);
наѐвна інформаційна база: онлайн-курси освітніх платформ ED-ERA, Prometeus,
відеоролики, інформаційний вісник, сторінки у соціальних мережах тощо),
присвѐчені попередження академічної нечесності; інструменти впровадженнѐ:
лекції від стейкхолдерів; цикли тренінгів у межах усеукраїнських та
міжнародних проюктів із інфомедійної грамотності та академічної
доброчесності.
Зокрема, викладачі університету беруть участь у ґрантовому проюкті
«Вивчай і розрізнѐй: інфомедійна грамотність» від IREX. Одним із компонентів
проюкту ю імплементаціѐ медіаграмотності й академічної доброчесності в
робочі програми дисциплін із української мови, літератури, історії та мистецтва.
Тренери тренінгів Ю.Ніколаюв, В.Бахрушин, а.Чапайло, Т.Тимочко та ін.,
презентували матеріали з академічної доброчесності під час Зимової школи
IREX, АУП (О.Тараненко, Л.Квасяк, В.Іванов, Т.Іванова). Покликаннѐ на проюкт
сприѐннѐ академічній доброчесності в Україні можна знайти на сайті
університету в розділі «акість освіти» https://sspu.edu.ua/akademichnadobrochesnist).
Знаннѐ, отримані під час тренінгів, стали міцним підґрунтѐм длѐ підготовки
дистанційних занѐть, ѐкі вимагаять суттюво більших зусиль від викладачів до
організації лекційних, практичних занѐть, а від студентів – більшої
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відповідальності у дотримані академічної доброчесності, використанні онлайнінструментів, антиплагіатних програм *4+. В умовах коронокризи центром
забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти, комісіюя з питань етики та академічної
доброчесності, лабораторіюя «Академічна культура молодих дослідників»,
студентським самоврѐдуваннѐм проведено вебінари-дискусії «Академічна
доброчесність – тренд сучасної освіти», «Академічна доброчесність під час
дистанційного навчаннѐ»длѐ здобувачів вищої освіти СумДПУ імені
А.С.Макаренка.
Розглѐдали такі питаннѐ: інструменти контроля: здійсненнѐ анкетуваннѐ
здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників; обов’ѐзкову
перевірку наукових та кваліфікаційних робіт на наѐвність ознак академічного
плагіату; інформаційно-технологічна діѐльність фахівців наукової бібліотеки та
репозитарія університету спільно з фахівцѐми програми StrikePlagiarism.
Упродовж 2016-2020 рр. років активну роботу серед студентського
наукового товариства з питань академічної культури проводить науководослідна лабораторіѐ «Академічна культура молодих дослідників» (керівник –
професор
Семеног
О.М.)
(https://www.facebook.com/groups/1204591119886308/?ref=bookmarks).
Результатом роботи ю щорічна Міжнародна науково-практична конференціѐ
«Академічна культура дослідника в освітньому просторі: ювропейський та
національний досвід» та збірник наукових праць. Під час пандемії Covid-19,
спільно з Мовно-інформаційним фондом України НАН України, у співпраці з
іншими ЗВО, НДЛ проводила онлайн-зустрічі з питань академічної
доброчесності длѐ здобувачів вищої освіти усіх рівнів. Досвід імплементації
академічної доброчесності в науковий та освітній простір Сумського
державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка свідчить про
згуртованість академічної спільноти навколо спільної мети – системи ѐкості
освіти та академічної доброчесності. Ці та інші питаннѐ маюмо на меті детально
розкрити в наступних наукових розвідках.
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ДО ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
СУЧАСНИХ «СУБ’ЄКТІВ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»:
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ4
Анотація. Утезах виступу на прикладі практичної роботи з магістрантами окреслено
організаційний та методологічний аспекти
проблеми дослідженнѐ методологічної
культури сучасних «суб’юктів наукової діѐльності».
Ключові слова: методологічна культура, суб’юкт наукової діѐльності, магістранти,
філософіѐ освіти.
Abstract. The organizational and methodological aspects of the problem of research of
methodological culture of modern "subjects of scientific activity" are outlined on the example of
practical work with undergraduates.
Keywords: methodological culture, subject of scientific activity, undergraduates, philosophy
of education.

Розглѐнемо організаційний аспект проблеми дослідженнѐ. Очевидно,
варто зауважити щодо принципових відмінностей організації наукових
досліджень із суб’юктами наукової діѐльності в Україні іу відомих зарубіжних
рейтингових університетах. Термін «суб’юкти наукової діѐльності» подано в
Законі України «Про вищу освіту» (2014, с. 74).

4

Тези виступу на конференції .
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Обговоряюмо ці питаннѐ з магістрантами спеціальності Освітні.
Педагогічні наукий аспірантами на прикладі дослідницької діѐльності у
Великобританії
і
розповіді
про
професорку Анжелу
Ювгеньюва.
Примітка:Професорка Анжела Ювгеньюва, випускниця правничих факультетів
Киюво-Могилѐнської Академії та OxfordUniversity, ѐка у 2013 р. захистила
докторську дисертація.
Британський університет загалом характеризую велика кількість бібліотек і
культура веденнѐ наукової роботи. Жоден документ дослідники не пишуть ѐк
реферат (такого понѐттѐ у принципі не існую). Плагіат – це надзвичайно
велика issue в цьому контексті. Ми в Україні маюмо схожу з
Оксфордом свободу у виборі дисциплін (і це сильна риса Могилѐнки). Бібліотек
в Оксфорді понад сто. Оксфордські бібліотекарі – шановані члени колективу:
вони допомагаять, проводѐть купу різних тренінгів і консультацій; фонди
бібліотек вражаять.
Дослідницьку роботу в Оксфорді студенти можуть написати дисертація і
на бакалаврському, і на магістерському рівнѐх, і в докторантурі. Докторантура
дуже
серйозна;
читаютьсѐ Research method:
навчатисѐ,
читати,
досліджувати[info@ukrainianinstitute.org.uk].
Окреслимо деѐкі тези методологічного аспекту.В Україні методологічна
культура переважно розглѐдаютьсѐ ѐк складова професійної культури
педагога.Ми акцентуюмо на тому, що філософська методологіѐ визначаю
світоглѐдно-ціннісні основи методологічної культури педагога.
Методологічна культура педагога поюдную рефлексія/саморефлексія,
духовність, інтелект, знаннѐ філософські, наукові, художні. Філософія
характеризую теоретичне мисленнѐ, універсальні категорії, рефлексіѐ над
сенсом лядського буттѐ; науку – раціонально-логічне, мистецтво – емоційночуттюве сприйнѐттѐ світу.
Філософіѐ – наука – мистецтво взаюмодоповнѐльні, хоча маять своя
специфіку і відмінні способами пізнаннѐ; натомість за принципом
доповнѐльності (Нільс Бор), значно розвиваять і поглибляять
самопізнаннѐ.Саме у такий спосіб значно реалізуютьсѐ методологіѐ синтезу
наук про лядину. Відповідно методологіѐ синтезу наук про лядину набуваю
комунікативно-праксеологічного значеннѐ
длѐ освітньо-педагогічних
досліджень.
Планетарні виклики (глобалізаціѐ, інформатизаціѐ, нестабільність
суспільного й особистісного буттѐ) обумовляять пошук нових підходів до
наукової підготовки фахівців освітньо-педагогічної галузі, а саме
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їїметодологічного, праксеологічно-комунікативного оновленнѐ у площині
філософії освіти.
У США філософіѐ освіти ю обов’ѐзковоя під час підготовки педагогів.
Натомість в Україні філософіѐ освіти розвиваютьсѐ ѐк самостійна галузь наукових
досліджень, філософського знаннѐ. Однак упровадженнѐ філософії освіти длѐ
педагогів перебуваю переважно ще на початковому рівні.
Стосовно цілей філософії освіти XXI ст. зазначено «ідеал всебічно
розвиненої лядини» (В. Андрущенко, В. Лутай), «глобальна компетентність»
(Л.Горбунова), «інноваційна лядина» (В. Кремень, І. Предборська ), «суб’юкт
культури» (С. Черепанова).
Наша позиціѐ полѐгаю в наступному.
• Філософія освітихарактеризуюсукупність світоглѐдних теорій, наукових
ідей, особливостей культури (техногенна – західна, традиціоналістські – східні),
ціннісних засад, ѐкі обумовляять не лише світовідношеннѐ, зміст вихованнѐ та
навчаннѐ, а й певний тип особистості: індивідуалістичний (Захід),
колективістичний (Схід).
• Філософіѐ освіти функціоную ѐк системне світовідношеннѐ і
соціокультурне ѐвище, поюднуячи певну методологія, науку, цінності,
педагогічні, культурні традиції.
• Уперше у вітчизнѐній суспільній науці обґрунтовано методологічно
доцільним світоглѐдно-культуротворчий підхід до філософії освіти в
юдностібазових буттюво-ціннісних концептів (лядина-наука-культурамистецтво-стиль мисленнѐ) та цілепокладаннѐ – становленнѐ особистості
(педагога) ѐк суб’юкта культури. [1; 2; 3; 5].
Особистість постаю і суб’юктом впливу на культуру, і об’юктом, що зазнаю
впливу культури. Становленнѐ особистості ѐк суб’юкта культури відбуваютьсѐ в
певному соціумі, середовищі моральних приписів, звичаїв, традицій,
техногенної (західної) чи традиціоналістських (східних) культур.
Пропонуютьсѐ методологічне забезпеченнѐ порівнѐльної педагогіки
(концептуальні трансформації) з позицій філософії освіти (світоглѐднокультуротворчі інтенції) *6+. На актуальності філософії освіти наголошую
«Педагогічна Конституціѐ Ювропи» (2013; розробку ініціявала Україна).
[www.arpue.org]
акі проблеми ю дещо складними длѐ аспірантів? Передусім це проблеми
філософської методології, особливо проблеми методології синергетики, на
основі ѐкої обґрунтовано ідея «пробуджувального навчаннѐ» (новий тип
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навчаннѐ, синергетика так званих резонансних впливів, вектор на
самоорганізація, самодобудовуваннѐ та ін.(С. Курдямов).
Пропонуюмо длѐ обговореннѐ проблемно-пізнавальні завданнѐ.
Наприклад:
Поѐсніть вплив синергетики на Ваше світорозуміннѐ ѐк науковцѐдослідника?
Наведіть приклад застосуваннѐ методології синергетики у галузі науки,
обраної Вами ѐк спеціальність?
аке можливе застосуваннѐ системного підходу до виконаннѐ Вашого
наукового дослідженнѐ?
Наукова діѐльність: проблеми мотивації, психофізіології.
Розглѐнемо практичний аспект теми. Нами ініційовано упровадженнѐ
авторської методики розвивавальних ігор (ѐкі «моделяять творчий процес»)
Бориса Нікітіна (поширена, зокрема, в Німеччині, Австрії, Нідерландах, апонії)
під час переддипломної педагогічної практики (2015-2016 н. р.) студентів
Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана
Франка (освітній рівень «Бакалавр»).
Активізації духовно-практичного пізнаннѐ сприѐять підготовка і
проведеннѐ длѐ студентів екскурсій художнього змісту (музеї, скульптура,
архітектура Львова), а також формуваннярозвиток навичок вести діалоги про
мистецтво та освіту країн, мови ѐких вивчаятьсѐ. Діалоги-екскурсії длѐ
студентів підготовлено українськоя, англійськоя, німецькоя, французькоя,
іспанськоя мовами. [4]. Під час діалогів-екскурсій студентами осмисляютьсѐ
художній потенціал філософії освіти, удосконаляютьсѐ особистісний досвід
інтерсуб’юктивної комунікації, практика спілкуваннѐ іноземними мовами, що
праксеологічно важливо длѐ конкурентоспроможності й академічної
мобільності фахівців педагогічної галузі у глобалізованому світі. [7].
Проводимо інтерактивні комунікативні практики навчальної, наукової,
самостійної роботи, у ѐких беруть участь магістранти та аспіранти, круглі столидискусії з проблем філософії освіти та педагогіки, науки, інформаційного
суспільства (наведемо приклади):
«Когнітивна наука: креативність виховного та навчального
впливу».Аналітичний оглѐд сучасних наукових джерел: Джон Медіна. Правила
розвитку мозку дитини: пер. з рос. Тетѐна Рабчак. – К.: Наш формат, 2015; Жан
Ледлофф. ак виростити дитину щасливоя. Принцип наступності: Книга длѐ
батьків: пер. з рос . Ірина Шарашкіна, Леонід Шарашкін. – Вид-во «Ґенеза»,
2015.
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- «Філософіѐ лядини: виклики інформаційного суспільства. Фінлѐндіѐапоніѐ-Україна».
- «Філософіѐ лядини». Щорічно до Всесвітнього Днѐ Філософії (третій
четвер листопада щороку).
Оновленнѐ методологічних підходів до опануваннѐ знаннѐми,
комунікативно-праксеологічними освітніми технологіѐми пов’ѐзанеіз розвитком
у суб’юктів наукової діѐльності нелінійного, посибілістського (можливісного)
мисленнѐ, пріоритетним постаю стиль мисленнѐ ѐк узагальнявальний концепт
філософії освіти.
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Abstract. The article proposes to consider a strategy for promoting research results through
the use of specialized scientific social networks. The results of the targeted use of the Researchgate
network by the author since 2017 are presented.
Keywords: scientific communications, citations, social networks.

Постановка проблемы. В последнее времѐ в среде управлениѐ
академической деѐтельностья все больше вниманиѐ уделѐетсѐ всевозможным
рейтингам высших учебных заведений и научных организаций. Одной из
составлѐящих подобного рода рейтингов ѐвлѐятсѐ показатели цитированиѐ
работ авторов, аффилированных с соответствуящими организациѐми [1].
Попадание в ведущие мировые рейтинги становитсѐ поводом длѐ гордости не
только на уровне конкретной организации [2], но и на уровне государства [3].
Результаты публикационной активности ѐвлѐятсѐ значимой составлѐящей
такого рода рейтингов [4]. К сожаления, результаты исследовательской
деѐтельности, даже будучи опубликованными, и представлѐящие
действительно интерес в академическом сообществе как своей тематикой, так
и содержанием и результатами, далеко не сразу после публикации способны
сделать свой вклад в мировое научное сообщество, в т.ч. и быть использованы
другими исследователѐми в своих работах, соответственно, процитированы.
Анализ основных исследований и публикаций. Идеѐ того, что научные
коммуникации
ѐвлѐятсѐ
необходимой
составлѐящей
деѐтельности
современного исследователѐ, отлично представлена как в самой работе [5], так
и в вынесенной в ее эпиграф высказываниѐ профессора Мейла:
«Mostofmycolleaguesmakemelaughbecausetheyaresoclueless
...
theythinktheirworkisoverwhentheyhandthefinalproofstothepublisher».
Приведенное высказывание показывает потеря актуальности другого
знаменитого высказываниѐ −«Публикуйсѐ или умри», высказанной, по одной
из версий, еще 70 лет назад KimballAtwood, ageneticistatColumbiaUniversity. На
сегоднѐшний день только публикации длѐ успеха недостаточно. Необходима и
система продвижениѐ результатов научной деѐтельности.
Частично эту задачу решаят социальные сети, но уже и там поѐвились
свои специализированные решениѐ, ориентированные на деѐтельность
исследователей: «Ученые и исследователи обычно предпочитаят использовать
профессиональные
сети
с
четкой
научной
или
академической
направленностья. Это повод использовать Researchgate, LabsExplorer, Academia
или Mendeley, которые считаятсѐ лучшими научными социальными сетѐми»
[6]. Более того, именно такие научные социальные сети становѐтсѐ все чаще
источником поиска информации длѐ исследователей [7].
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Соответственно, развиваятсѐ и применѐятсѐ в таком специфическом
направлении как научные коммуникации. так и способы продвижениѐ
информации, характерные длѐ «всеобщих» социальных сетей - в частности,
методы маркетинга в социальных сетѐх - SMM [8]. Развиваятсѐ и
наукометрические инструменты, вклячаѐ и переосмысление их целей и
решаемых с их помощья задач [9].
Цель работы: показать полезность системного использованиѐ научных
социальных сетей на примере опыта использованиѐ сети Researchgate автором
длѐ продвижениѐ опубликованных работ (как научного характера, так и учебнометодических материалов) авторов, соответственно, к повышения вероѐтности
цитированиѐ (и фактам непосредственно цитировани
Основная часть. В результате проведенного автором эксперимента по
продвижения публикаций в сети Researchgate [10] в соответствии с выбранной
стратегией были размещены в профиле автора все возможные материалы,
доступные к размещения в соответствии с классификацией портала
Researchgate. В результате были получены следуящие результаты обращений
пользователей сети Интернет к материалам, размещенным в профиле автора
(суммарно), которые представлены на рисункеразмещенным в профиле автора
(суммарно), которые представлены на рисунке 1 (данные представлены
понедельно, начинаѐ с 05.02.2017 по03.05.2020):

Рис.1. Данные о суммарном количестве просмотров материалов,
размещенных в профиле автора в сети Researchgate
(с 05.02.2017 по 03.05.2020)
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В период первого года эксперимента автором были предпринѐты
целенаправленные действиѐ по продвижения (распространения информации,
размещенной в сети Researchgate через сеть Facebook в своем профиле после
выступлениѐ на тех или иных профессиональных и научных мероприѐтиѐх) с
13.03.2017 по 16.07.2017. После проведениѐ «активной» фазы эксперимента
была выбрана стратегиѐ «наблядениѐ» за показателѐми профилѐ, с
одновременным продолжением размещениѐ материалов в профиле автора по
мере их возникновениѐ, но без «активного продвижениѐ» на системной
основе. Как видно на данных представленного на рисунке 1 графика,
коэффициент детерминации длѐ экспоненциальной зависимости составил
всего
0,2549,
что

Рис.2 Данные о суммарном количестве просмотров материалов,
размещенных в профиле автора в сети Researchgate (17.07.2017 по
31.05.2020).
говорит об отсутствии влиѐниѐ времени на суммарное количество обращений к
материалам профилѐ на всем промежутке времени, начинаѐ с анализа данных
профилѐ. Если же построить график с момента окончаниѐ краткосрочного
эффекта от «промо-мероприѐтий», который, как правило, длилсѐ от 1 до 2
недель после «продвижениѐ», то, продлив данные до конца маѐ 2020 года
значениѐми, которые будут, судѐ по динамике, в реальности выше, чем
участвуящие в расчете (300 посещений профилѐ), получим следуящий
профиль, как показано на рисунке 2 (данные представлены понедельно,
начинаѐ с 17.07.2017 по 31.05.2020).
Как видно из данных второго графика, коэффициент детерминации длѐ
экспоненциальной зависимости, при достижении показателей до конца маѐ
2020 года не хуже представленных, составит уже 0,501, что говорит об уже
возможном влиѐнии времени на суммарное количество обращений к
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материалам профилѐ на все промежутке времени, начинаѐ с анализа данных
профилѐ.
Выводы. Из проведенного исследованиѐ следует, что, действительно,
логика «публикациѐ»-«размещение»-«продвижение» работает, но, в основном,
на «непрофильных» посетителѐх — как в профессиональной (но не «научной»)
среде, так и среди студентов. Из которых можно сделать вывод о том, что
подавлѐящее
большинство
организаций,
осуществлѐящих
научноисследовательскуя деѐтельность, в т.ч. высшие учебные заведениѐ на постсоветском пространстве, имеят огромный неиспользуемый потенциал длѐ
повышениѐ своей «видимости» и «узнаваемости» в научном мире при начале
системного использованиѐ функционала научных социальных сетей. При этом
может быть достигнут результат, превышаящий текущие показатели
«представленности» в мире неформальных научных коммуникаций как
минимум на порѐдок выше текущих − если все научно-педагогические
сотрудники отечественных высших учебных заведений создадут и наполнѐт
свои профили в системах научных коммуникаций, подобных Researchgate.
Перспективы дальнейших исследований. Представлѐет интерес
дальнейшее исследование возможностей таких технологий, как «блокчейн» и
«смарт-контракт» длѐ построениѐ индексов, учитываящих все подобные типы
транзакций по отношения к публикациѐм авторов — и чтениѐ, и
рекомендации, и цитированиѐ [11].
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Постановка проблеми. Формуваннѐ культурного капіталу лядства,
вихованнѐ «інтеркультурної комунікабельної особистості ювропейського
зразка» [10], - така місіѐ освіти ХХІ століттѐ сповідуютьсѐ в Україні та Республіці
Білорусь. Історична приналежність слов’ѐнських народів до Східного регіону
Ювропи, близькість культур, подібність народних традицій увиразняю ціннісний
контекст освітньої співпраці України та Білорусі.В Угоді між Міністерством освіти
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і науки України таМіністерством освіти Республіки Білорусь про співробітництво
в галузі освіти (2001) наголошуютьсѐ на сприѐнні урѐдів у вивченні мов, історії
та культурної спадщини обох країн, обміну досвідом у сфері розвитку і
управліннѐ освітоя, педагогічними працівниками і науковцѐми длѐ їхньої
подальшої освіти, підготовці педагогічних кадрів [25].
Освітні реформи в Україні та Білорусі впливаять на активне формуваннѐ
тематичних груп універсального концепту освіта; разом з тим українська та
білоруська національна мовна картина неповторно кодуять етнокультурний
досвід навчаннѐ, то ж ю необхідність розглѐнути концепт освіти у вимірах
української та білоруської етнокультури. Українська та білоруська паремійна
спадщина охопляю багатовікові досѐгненнѐ культури і покликана впливати на
формуваннѐ ціннісного досвіду.
Аналіз досліджень, на які спираються автори.Значеннѐ етнокультурного
складника освіти окреслено в документах Міжнародної комісії з освіти длѐ ХХI
століттѐ, що представлені ЯНЕСКО [11], в рекомендаціѐх Ради Ювропи про
клячові компетенції навчаннѐ упродовж життѐ [11]. Концепт ѐк ментальномовний, лінгвокультурний, лінгвокраюзнавчий феномен досліджуять Ю.
Бартмінський, Т. Вільчинська, С.Воркачов, І.Голубовська, В.Кононенко,
В.Маслова, Я.Степановта інші. Лінгвокультурну модель концепту освіта в
українській та білоруській лінгвокультурах пропонуять М.Абабурка, В.Маслова,
І.Серебрѐнська, В.Щербін та інші.
Постановка мети, завдання.У межах статті окреслимо понѐттѐ
антропоцентричнапарадигма, зіставна лінгвокультурологіѐ, мовна картина
світу, концептв українському та білоруському дискурсах, етноспецифіку
концепту освіта на матеріалі прислів’їв українського та білоруського народів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Окреслимо базові понѐттѐ
дослідженнѐ: антропоцентричнапарадигма, зіставна лінгвокультурологіѐ,
мовна картина світу, концепт.
Антропоцентрична парадигма (від грецьк. anthrōposлядина + лат.
centrum< грецьк. kentronцентр) актулізуютьсѐ іздругої половини ХХ ст. й охопляю
міждисциплінарні дослідженнѐ з когнітивної та комунікативної лінгвістики,
лінгвокультурології, етнолінгвістики, лінгвопедагогічної аксіології, клячовоя
категоріюя ѐких ю лядина *13, с.10+.
Понѐттѐ «етнолінгвістика» з урахуваннѐм наукових напрацявань
українського мовознавцѐ В.Жайворонка *7+, М.Толстого*24+ розглѐдаюмо ѐк
комплексну міждисциплінарну наукову галузь, що знаходитьсѐ на суміжжі
власне лінгвістики, етнографії, фольклористики, культурології, соціології і
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досліджую мовні, етнокультурні, етнопсихологічні фактори. Паралельно
використовуять терміни «антропологічна лінгвістика», «лінгвістична
антропологіѐ».
Лінгвокультурологіѐ,
за
твердженнѐм
білоруської
дослідниці
В.Масловоя,вивчаю проѐв, відображеннѐ і фіксація культури в мові та дискурсі
[13, с. 13].Спостереженнѐ за українськоя та білоруськоя лінгвокультурами
дозволѐю поѐснити існуваннѐ спільних рис й відмінностей у способах
сприйнѐттѐ освіти носіѐми.
У
дослідженні
керуюмось
надбаннѐм
також
зіставної
лінгвокультурології, ѐку українські (А.Загнітко *8+) та білоруські (М.Абабурка
[1], В.Маслова *13+) вчені визначаять ѐк самостійну інтердисциплінарну галузь
науки синтезувального типу, що на матеріалі двох і більше мов за допомогоя
системних методів й оріюнтаціюя на сучасні пріоритети та культурні настанови
вивчаю взаюмодія мов і культур у їхньому функціонуванні. Основними
принципами, на ѐких ґрунтуютьсѐ зіставна лінгвокультурологіѐ, науковці
називаять антропоцентризм, етноцентризм і функціоналізм.
В антропоцентричній парадигмі останніх десѐтиліть набули актуальності
дослідженнѐ з когнітивної лінгвістики, лінгвоконцептології (лат. сognitio –
«знаннѐ»; англ. cognition – «пізнавальні можливості, знаннѐ, мисленнювий
процес»). Мета наукових студій, зауважую О.Селіванова,– «максимально повно
описати семантику слів, словосполучень, фразеологізмів чи текстів, що
стосуятьсѐ пізнавальної діѐльності лядини, та, застосовуячи когнітивну
інтерпретація результатів лінгвістичного дослідженнѐ, моделявати зміст
концепту» *20, с. 221+.
До базових понѐть у дослідженні відносимо понѐттѐ «мовна картина
світу». В основу розуміннѐ покладено твердженнѐ німецького філософа В.фон
Гумбольдта (1767 – 1835) про те, що «різні мови - це не різні звукові позначеннѐ
одного і того ж предмета, а різні баченнѐ його»*6, с. 167+. Мовна картина світу
полѐгаю в тому, щоб визначити, ѐкий зміст, знаннѐ, досвід, оцінки дійсності
акумуляятьсѐ в мові і передаятьсѐ наступним поколіннѐм, - зазначав
німецький лінгвіст Л. Вайсгербер [4].У дослідженні керуюмось визначеннѐм
понѐттѐ «мовна картина світу»,що подане І.Голубовськоя: «виражене засобами
певної мови світовідчуттѐ та світорозуміннѐ етносу, вербалізовану
інтерпретація мовним соціумом навколишнього світу і себе в цьому світі» *5,
с.12]. У національній мовній картині світу І.Голубовська виділѐю універсальний
складник (загальний понѐттювий базис, сукупність ментальних універсалій,
позанаціональний мисленнювий код, ѐкий виступаю спільноя основоя
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природної мови, мисленнѐ та культури») та національно-специфічний, що
«утворяютьсѐ внаслідок перекодуваннѐ юдиного длѐ всіх етносів мисленнювого
коду на вербальний у межах конкретної етнічної мови, супроводжуютьсѐ
накладаннѐм національно-специфічних няансів світовідчуттѐ, світомисленнѐ й
світооцінки на універсальну логіко-понѐттюву основу.
Основоя длѐ мовної картини слугуюконцептуальна картина світу, що ю
універсальноя длѐ українського та білоруського народів з однаковим рівнем
знань про світ. І.Серебрѐнська зазначаю, що концептуальній картині світу
відповідаять понѐттѐ, а мовній картині світу– значеннѐ *21, с. 345+. В. Маслова
*13, с. 5+, З Попова *18+) окресляять понѐттѐ ціннісної картини світу, оскільки
різні соціальні групи можуть мати різні цінності.
Концепти ю невід'юмноя складовояціннісної картини світу; термін
характеризуять під кутом лінгвокогнітивного та лінгвокультурологічного
підходів. В.Кононенко *9+, В.Маслова *13+, Н.Слухай [23] трактуять концепт ѐк
осередок культури в ментальному світі лядини, змістову сторону знака,
представлену в ментальності.
Концепт освіта розглѐдаюмо, за І.Серебрѐнськоя [13], ѐк культурну
психоментальну особливість українців і білорусів, особистісно-оріюнтований,
соціально-оріюнтований, національно-оріюнтований, ціннісно-оріюнтований
феномен, що перебуваю під впливом інноваційних тенденцій в освіті та мові. У
межах лексико-семантичної групи освіта виділѐюмо клячові лексеми, що
характеризуятьсѐ високоя частотністя використаннѐ, зокрема в українській та
білоруській етнокультурі. Длѐ характеристики цілісного процесу взаюмодії
культури та освіти, що ґрунтуютьсѐ на специфіці культури і педагогічних
досѐгнень народів, діѐльнісного засвоюннѐ етнокультурних здобутків вихованнѐ
особистості білоруські мовознавці виокремляять і термін «етнокультурна
освіта». Білоруські дослідники О. Афанасьюва [2], В.Піщик [3], характеризуячи
лексему, зазначаю: длѐ процесу становленнѐ особистості важливо осмислити
синхронні та діахронні інформаційні зв'ѐзки, ѐкі враховуять поліетнічну
горизонталь географічного простору та історико-часову вертикаль розвитку
етносу у структурі розвитку світової культури. Таким вимогам відповідаять
прислів'ѐ і приказки.
Узагальненнѐ довідникових (енциклопедії «Українська мова» «Слоўнік
лінгвістычных тэрмінаў»; "Паслухай, што лядзі кажуць / Упорѐдник Валѐнцін
Рабкевіч (Білоруські народні приказки, прислів’ѐ, прикмети, жарти; Приповідки
або українсько-народна філософіѐ: зібрав та видав В.С. Плав’як) [17; 19]) та
наукових джерел (Х.Марьѐк *14+, І.Серебрѐнська *21+) даю підстави припускати:
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українські та білоруські прислів'ѐ і приказки у лаконічній, образній,
експресивній і повчальній формі коротко і ѐскраво описуять життювий досвід
поколінь, виконуять пізнавальну, виховну, волянтативну, комунікативну,
естетичну функції, функція народно-педагогічних приписів, виховуять життюві
чесноти, стимуляять асоціативне мисленнѐ та уѐву, розвиваять здібності.
І.Серебрѐнська у приповідках, ѐкі зібрав В.Плав’як *17+, виокремила
основнілексичні одиниці паремій концепту освіта: наука, знаннѐ, розум,
мудрість,учитисѐ, учитель, школа, грамота:Наука длѐ мудрості ю тим, чим
буква длѐ науки; Свет ѐсны ад сонца, а чалавек - ад навукі; Без грамоти не
здобудеш знань, а без знань не станеш мудрим; Без науки так, ѐк без
рук;Мудрим ніхто не вродивсѐ, а навчивсѐ; Пташка красна своїм пір’ѐм, а
лядина – своїм знаннѐм; Знаю, ѐк свої п’ѐть пальців; Не кажи: «Не вмія», а
кажи: «Навчусѐ». В освітньому процесі народні паремії можуть ефективно
впливати на формуваннѐ в учнів естетичних та моральних ідеалів, смаків,
ціннісних оріюнтацій, сприѐти розвитку образного мисленнѐ та уѐви.
Прислів’ѐ та приказки із зазначеними лексичними компонентами
доцільно розподілити за такими групами: про взаюмну користь навчаннѐ длѐ
учнів і вчителів: Навчай інших – і сам навчишсѐ; Навчаннѐ приносить користь
не лише учнѐм, але й вчителѐм; Ціле наше життѐ - це наука, бо здобуваемо
досвід за досвідом; Ад навукі мацнеяць рукі; Ад дубцоў дурнеяць, ад слаўцоў
разумнеяць; Колькі робіш, столькі вучышсѐ; Без навук ѐк без рук; Без навукі і
лапцѐ не сплѐцеш; Навуку за плѐчыма не носѐть; про шанобливе ставленнѐ до
учителѐ: Один учитель ліпше, ѐк дві книжки; Шануй учителѐ, ѐк родителѐ;
Поважай учителѐ, ѐк рідного батька, бо він тебе розуму навчить та в ляди
виведе.
«Працѐ ѐк благо», працьовитість ю одніюя із основних цінностей, ѐкі
характеризуять лядину в українській та білоруській етнокультурі: духовний
труд, праведний труд, подвижницький труд,творча працѐ. Основу цих
цінностей складаять заповiдi загальнолядських цiнностей: ляби pодичiв
своїх, не залишай в бiдi пpиѐтелѐ свого, самовдосконаляй Розум, Тiло, Душу. В
українців крилатим ю вислів М.Рильського: Ми праця лябимо, що в творчість
перейшла.
Про значеннѐ праці ѐк важливого презентанта натхненнѐ, внутрішньої
краси лядини, духовного багатства й саморозвитку лядинисвідчать українські
та польські прислів’ѐ: Кожна робота легка, коли охоче її робити; Як ю охота,
то й під гору потѐгне, а ѐк нема, то і з гори не трутить *26, с.298+.
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Активно презентую концепт освіта в українських та білоруських приказках
і народних порівнѐннѐх лексема розум, що у «Словнику української мови»
виѐвлѐютьсѐ в таких значеннѐх: здатність лядини мислити, відображати і
пізнавати об’юктивну дійсність; загальний інтелектуальний розвиток, рівень
пізнаннѐ, знань кого-небудь; те саме, що мисленнѐ; нормальний стан
мисленнѐ, психіки лядини; зміст, значеннѐ чого-небудь; доцільність, сенс у
чому-небудь; лядина, група лядей, що характеризуютьсѐ високими
розумовими, інтелектуальними здібностѐми; лексема розумний об’юдную кілька
основних сем: «тѐмущий, кмітливий», «ѐкий маю життювий досвід, знаннѐ»,
«вправний, умілий»; «ѐкий маю освіту; письменний, грамотний»*22+).
У приказках двох народів знаходимо такі варіанти: Калі добры розум, то і
галава не патрэбна; Разумны ведамі не выхвалѐецца; Хто ў другіх пытае,
той і розум мае; Не пішы пѐром, а пішы вумом; Розум – найлепшае багацце;
Без інтересу немаю мудрості; що голова - то розум; Кому Бог розуму не даю,
коваль йому не накую; Мудрій голові достатньо два слова.
Висновки. Отже, понѐттѐ «мовна картина світу» пропонуютьсѐ у дефініції
І.Голубовської: виражене засобами певної мови світовідчуттѐ та світорозуміннѐ
етносу, вербалізовану інтерпретація мовним соціумом навколишнього світу і
себе в цьому світі.Здійсняячи розглѐд культурного компоненту концепту
освіта, керуюмось понѐттѐм ціннісної картин світу.Концепт характеризуюмо ѐк
осередок культури в ментальному світі лядини, змістову сторону знака,
представлену в ментальності. Концепт освіта розглѐдаюмо ѐк культурну
психоментальну особливість українців і білорусів, особистісно-оріюнтований,
соціально-оріюнтований, національно-оріюнтований, ціннісно-оріюнтований
феномен, що перебуваю під впливом інноваційних тенденцій в освіті та мові.
Українська та білоруська національна мовна картина неповторно кодуять
етнокультурний досвід навчаннѐ. Народні прислів’ѐ відображаять ціннісні
оріюнтири народу щодо вихованнѐ, національну специфіку позитивних уѐвлень
про навчаннѐ, учителѐ, розум, праця вчителѐ, у повчальній формі описуять
життювий досвід поколінь, виконуять виховну, волянтативну, комунікативну,
естетичну функції. Важливим ю також прагматизм, аргументованість й активний
вплив паремій на користувачів, на формуваннѐ здатності мислити, відображати
і пізнавати об’юктивну дійсність; на загальний інтелектуальний розвиток, рівень
пізнаннѐ, такі важливі на початку ХХІ століттѐ.
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Сумський навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітнѐ школа І ступенѐ –
дошкільний навчальний заклад №9 «Веснѐнка»

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ
ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ: ДОСВІД ФІНЛЯНДІЇ
Анотація.У статті на прикладі досвідуФінлѐндіїобґрунтовано сутність понѐттѐ
академічної культури вконтексті її формуваннѐ у студентів ЗВО. З’ѐсовано, що
культурологічний підхід відображаю ювропейську філософія освіти і підготовки фахівцѐдослідника.
Ключові слова: академічна культура, цінності академічної культури
студента,професійна підготовка,ѐкість освіти.
Abstract. On the example of the experience of Finland the essence the concept of academic
culture in the context of its formation in students of higher educational institutions is substantiated
in the article. It has been found that the culturological approach reflects the European philosophy
of education and training of a research specialist.
Key words: academic culture, values of student's academic culture, professional training,
quality of education.

Постановка проблеми. Фінський досвід ю унікальним і демонструю, ѐк
знаннѐ можуть стати рушійноя силоя економічного розвитку та реформ. На
початку ХХІ століттѐ країна була названа номером один у рейтингу Світового
31

Економічного Форуму (WEF) за індексом конкурентоспроможності
(competitiveness index) та одніюя з найбільш розвинутих ІКТ-економік.
Фінлѐндіѐ отримала найбільший індекс економіки знань згідно із
порівнѐльним аналізом Світового Банку. За період з 1996 по 2012 рік кількість
працівників у науці зрослаудвічі – з 40000 до 80000, що складаю 2% усього
працяячого населеннѐ країни; це найбільший коефіціюнт серед країн-учасниць
Організації економічного співробітництва та розвитку.
За останні роки середню зростаннѐ сумарного фінансового внеску у науку
у Фінлѐндії трималось на рівні 5 відсотків щорічно. Витрати на дослідженнѐ та
розробку (R&D) на 2012 рік досѐгаять 4 відсотків ВВП, що у 2012 році складало
2,010 мільѐрдів ювро. Цікавий факт – науковий бяджет на 2012 рік попри
попередню зростаннѐ вимушено скоротивсѐ на 55 мільйони порівнѐно із
попереднім роком.
Дослідженнѐ у Фінлѐндії фінансуютьсѐ із трьох джерел – приватним
сектором, державним сектором та з міжнародних джерел. Країні вдалось
досѐгти ситуації, коли найбільший внесок, близько двох третин загальної суми
фінансуваннѐ надходить саме із приватного сектору. Найбільша частка
належить університетській науці, до ѐкої надходить 29% загального
фінансуваннѐ. Там відбуваютьсѐ серйозна конкуренціѐ за державне
фінансуваннѐ наукових досліджень, ѐке, ѐк правило, розподілѐютьсѐ Академіюя
та Фінським агентством з науки та інновацій (Tekes) *1+.
Ці дві організації володіять понад 40 відсотками державного наукового
фонду. Академіѐ скеровую кошти переважно на університетські проюкти. До
основних завдань університетів віднесено наукові дослідженнѐ та вищу освіту
на основі цих досліджень. Цей фактор викликаю найбільше суперечок серед
українських освітѐн, ѐкі не готові визнати науку найважливішим компонентом
діѐльності університету.
Університети маять широкі свободи, у тому числі право на самостійне
призначеннѐ докторських ступенів. Відкритість інформації та прозорість
процедур прийнѐттѐ рішень ю основноя умовоя діѐльності будь-ѐкої організації
в сфері науки у Фінлѐндії. Ґрунтовна інформаційна підтримка наукової
інфраструктури охопляю Web-ресурси, на ѐких постійно публікуютьсѐ повна
поточна інформаціѐ, звіти про діѐльність та інше.
Історіѐ розвитку фінських університетів сѐгаю своїм коріннѐм у XVII
століттѐ. Натепер країна володію одніюя із найрозвиненіших мереж ЗВО у
Ювропі, а її авторитет у сфері вищої освіти ю загальновизнаним. Університети та
інститути Фінлѐндії постійно підтримуять високий рівень ѐкості освіти, що
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забезпечуютьсѐ академічноя культуроя учасників.Це стосуютьсѐ ѐк викладаннѐ,
так і науково-дослідної роботи, а також створеннѐ комфортних умов длѐ
навчаннѐ та проживаннѐ студентів і аспірантів. Доброзичливе ставленнѐ
професорсько-викладацького складу, широкий вибір навчальних курсів, у тому
числі, англійськоя мовоя, дозволѐю залучати у Фінлѐндія значну кількість
іноземних студентів.
Мета статті.У межах статті на прикладі досвіду Фінлѐндії розглѐнемо
ювропейські практики формуваннѐ академічної культури.
Виклад основного матеріалу дослідження. Серед найбільш цікавих
документів останніх років, ѐкі здатні впливати на сучасну університетську
культуру, що можна визначити ѐк “…матеріальні практики та символічні
конструкції, що конституяять та організуять принципи поведінки індивідів та
організацій” [2] можна зауважити спільно схвалене в грудні 2012 р.
Міжнародноя Асоціаціюя університетів та Magna Charta Observatory
Керівництво длѐ інституційних Кодексів етики в галузі вищої освіти.
Цей документ пропоную певну рамку, ѐка формую певні визначені
принципи [3]:академічна чесність і етична поведінка при дослідженнѐх;рівність,
справедливість та відсутність дискримінації; підзвітність, прозорість і
незалежність; академічна доброчесність: глобальний контекст та національна
потреба;
критичний аналіз та повага до аргументованих думок;
відповідальність за використаннѐ активів, ресурсів і навколишнього
середовища; вільне та відкрите поширеннѐ знань та інформації; солідарність за
чесне поводженнѐ з міжнародними партнерами.
Справжню розуміннѐ того значеннѐ, ѐке в Ювропейському регіоні
надаютьсѐ важливості конструяваннѐ механізмів внутрішньої саморегулѐції
академічного співтовариства, визначення його ціннісних пріоритетів та логіки
взаюмодії, показую історіѐ створеннѐ Пан-Ювропейської платформи з питань
етики, прозорості та чесності в галузі освіти (ETINED).
Ідеѐ ціюї ініціативи Ради Ювропи сѐгаю витоками в Підсумковій декларації
Постійної конференції міністрів освіти Ради Ювропи з управліннѐ та ѐкості освіти
в Гельсінкі (26-27 квітнѐ 2013 р.), де було вирішено «…створити
загальноювропейську платформу обміну інформаціюя і кращих практик з питань
етики і доброчесності в галузі освіти з особливоя увагоя до боротьби проти
корупції та шахрайства у сфері освіти і наукових досліджень з метоя реалізації
«Гельсінського порѐдку денного длѐ ѐкісної освіти в Ювропі».
У Фінлѐндії реалізуютьсѐ послідовна система взаюмодії ЗВО –
Роботодавець. Представники роботодавців беруть участь в оціняванні стратегії
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забезпеченнѐ ѐкості освіти у ЗВО; студенти проходѐть практику на
підприюмствах/компаніѐх, а компанії отримуять експертні консультації
професорів університетів через спільне керівництво роботами студентів під час
проходженнѐ практики. Таким чином, роботодавець отримую добре
підготовленого робітника і зацікавлений у такому співробітництві.
Наприклад, існую сайт CareerServices, основноя метоя ѐкого ю подальша
взаюмодіѐ і співпрацѐ між університетом та роботодавцем. Також сайт пропоную
інформація про вакансії, зайнѐті випускниками університету.
У Фінлѐндії існую Aarresaari, національна мережа центрів Кар’юра в усіх
університетах. Цей вебсайт містить загальну інформація про пошук роботи,
написаннѐ резяме, плануваннѐ кар’юри та контакти роботодавців. Мережа
об’юдную 19 фінських університетів і надаю послуги длѐ студентів, випускників та
роботодавців, а також длѐ самих університетів.
JobBoard – це загальнонаціональний ефективний засіб длѐ пошуку
роботи. Длѐ пошуку студентів та випускників роботодавцеві необхідно
розмістити на JobBoard оголошеннѐ із зазначеннѐм всіх необхідних знань та
вмінь. Це оголошеннѐ залишаютьсѐ на сайті протѐгом 30 днів. Роботодавець
може розіслати його до всіх фінських університетів. Університет в ѐкості
зворотного зв'ѐзку отримую від компаній інформація про кількість студентів, ѐкі
працяять у цих компаніѐх, а також про рівень підготовки студентів*5+.
Але така інформаціѐ не завжди надходить систематично і здебільшого
завдѐки особистим контактам. Час від часу в регіоні проводѐть форуми, на ѐких
викладачі ЗВО та представники компаній можуть спілкуватисѐ й обміняватисѐ
інформаціюя та досвідом. Більш прѐмий і тісний зв’ѐзок з підприюмствами
підтримуять політехнічні університети.
Студентські представники входѐть у Колегія працівників та студентів.
Беруть участь у Вченій раді та у її виборах. Представники студентів задіѐні у
виборі ректора (на 5 років) і в прийнѐтті річного фінансового звіту. Окрім того,
студентські ради активно залучені в цих процесах. Їх представники ю активними
членами всіх робочих груп, беруть участь у тих відділах, ѐкі контроляять ѐкість
освіти. На кожній кафедрі ю робоча група із забезпеченнѐ ѐкості, представники
студентських організацій маять третину голосів.
У вчених радах усіх рівнів третина учасників – це представники
студентства. Стосовно внутрішньої оцінки студентами програм і курсів, то
кожний студент даю відгук на всі курси у процесі навчаннѐ. Триваять дискусії
стосовно процедури санкцій викладачам, ѐкі у студентському оціняванні
отримали низьку або негативну оцінку, а також щодо подальшого збільшеннѐ
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ваги студентського голосу. Модель формуваннѐ бяджету ЗВО у Фінлѐндії маю
компонент, ѐкий чітко враховую оцінку студентами праці викладача. У
перспективі передбачено безпосередню залученнѐ студентської ради у розподіл
коштів, ѐкі виділѐятьсѐ на освітній процес *6+.
Аналіз та врахуваннѐ студентських відгуків важливий не лише длѐ
закладу, а й длѐ студентів. На цьому етапі важливо контролявати регулѐрність
інформуваннѐ студентів про результати висновків, зроблених на основі їхніх
доповідей, у ѐкій мірі цей «круговий» зв'ѐзок оптимізую освітній процес і
створяю ефективну внутрішньо університетську мережу комунікації і взаюмодії у
сфері контроля і покращеннѐ ѐкості освітнього процесу.
Висновки. Отже, пріоритетну роль у забезпеченні конкурентних переваг
вищої освіти у Фінлѐндії відіграять інвестиції в лядину, її професійну та
науково-дослідну підготовку. Такий підхід відображаю ювропейську філософія
освіти і підготовки нового типу фахівцѐ-дослідника, увиразняячи набір
інноваційних інваріантів професіоналізму таким складником, ѐк академічна
культура.
Перспективу подальших досліджень
вбачаюмо в
обґрунтуванні
педагогічних умов формуваннѐ академічної культури студентів технічних
університетів, у з’ѐсуванні зв’ѐзку цього понѐттѐ із корпоративноя культуроя
майбутніх фахівців *дет.4].
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА СКЛАДОВА
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН
Анотація.У статті проаналізовано деѐкі аспекти академічної доброчесності у
процесі підготовки майбутнього вчителѐ природничих дисциплін. Зазначені основні
принципи та норми академічної доброчесності в закладах вищої освіти, акцентовано
увагу на значенні вебінарів в умовах дистанційного навчаннѐ.
Ключові слова: академічна доброчесність, майбутній вчитель, вчитель природничих
дисциплін.
Abstract.The article analyzes the issues of academic integrity in the process of preparing a
future teacher of natural sciences. The basic principles and norms of academic integrity in higher
education institutions are indicated. Emphasis is placed on the importance of webinars in the
context of distance learning.
Keywords: academic integrity, future teacher, teacher of natural sciences.

Постановка проблеми. Центральне місце в системі освіти належить
підготовці конкурентоспроможного фахівцѐ, ѐкий умію критично мислити,
досѐгати поставлених цілей, продуктивно взаюмодіѐти з учасниками освітнього
процесу, постійно вдосконалявати своя майстерність. Одніюя з
фундаментальних складових підготовки майбутнього вчителѐ ю академічна
доброчесність, побудована на принципах і нормах академічної культури
учасників освітнього процесу.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Розкриттѐ сутності академічної
доброчесності маю законодавче підґрунтѐ [3]. У нашій країні функціонуять
Проюкти сприѐннѐ академічній доброчесності: Проюкт сприѐннѐ академічній
доброчесності в Україні (StrengtheningAcademicIntegrityinUkraineProject —
SAIUP) [7], програма Еразмус+ (напрѐм Жан Моне) *2+. Результати досліджень
цього питаннѐ розкриті у працѐх таких науковців, ѐк В. Бахрушин, О.Семеног,
Я.Гаруст, І. Пак, О.Рижко, Д.Сопова, В.Ткаченко та ін *1+. Питання академічної
доброчесності присвѐчена значна кількість науково-практичних конференцій,
зокрема науково-практична конференціѐ «Академічна культура дослідника в
освітньому просторі: ювропейський та національний досвід» [2].
Мета статті – проаналізувати питаннѐ дотриманнѐ академічної
доброчесності у процесі підготовки майбутнього вчителѐ природничих
дисциплін. Длѐ досѐгненнѐ мети необхідним ю розв’ѐзаннѐ таких завдань:
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з’ѐсувати сутність понѐттѐ «академічна доброчесність», зазначити основні
принципи академічної доброчесності, визначити особливості підготовки
вчителѐ природничих дисциплін.
Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із клячових
компонентів формули нової української школи ю умотивований учитель, ѐкий
маю свободу творчості й розвиваютьсѐ професійно *5+. Відома фраза Б.
Шартського «Ми – карлики, що стоїмо на плечах гігантів» ю ніби
підтвердженнѐм постійного наукового пошуку та саморозвитку. Але ѐкими б
ґрунтовними не були наші дослідженнѐ, вони спираятьсѐ на багаторічний
досвід попередників з певного питаннѐ. Цѐ фраза уточнена І.Ньятоном: «акщо
ѐ бачив далі за інших, то лише тому, що стоѐв на плечах титанів» [6].
Освітній процесповинен формуватисѐ за принципами партнерства і
взаюмодопомоги,
компетентності
і
професіоналізму,
персональної
відповідальності, відкритості і прозорості, законності та верховенства права *4+.
Ці принципи ю рушійноя силоя академічної доброчесності між учасниками
освітнього процесу.
Академічну доброчесність трактуять ѐк сукупність етичних принципів та
визначених законом правил, ѐкими маять керуватисѐ учасники освітнього
процесу під час навчаннѐ, викладаннѐ та провадженнѐ наукової (творчої)
діѐльності з метоя забезпеченнѐ довіри до результатів навчаннѐ та/або
наукових (творчих) досѐгнень *3+. Академічна не доброчесність – це не лише
привласненнѐ думки, висловленої попередньо. До ціюї категорії також
віднесимо самоплагіат, необ’юктивне оціняваннѐ, списуваннѐ, підробка
підписів, «приписуваннѐ» інших учасників тіюї чи іншої роботи, що дуже часто
траплѐятьсѐ у процесі підготовки майбутніх вчителів з різних причин.
Наприклад, у процесі навчаннѐ студентів доцільно акцентувати увагу на
способи висвітленнѐ власних досѐгнень із правильним використаннѐм
бібліографічного опису, покликань, дотриманнѐм структури і технічних вимог
до наукових праць. Ці моменти дисциплінуять майбутнього педагога:
оріюнтаціѐ на власний результат, раціональне використаннѐ часу, поступове
зібраннѐ бібліографії та можливість практичного використаннѐ без повторного
пошуку того чи іншого джерела. Це дасть змогу майбутньому вчителеві
детальніше розібратисѐ в науковому пошуку з проблеми дослідженнѐ,
визначити положеннѐ, ѐкі потребуять додаткової уваги, та перспективи
подальших розвідок.
Академічна доброчесність – це запорука успішної наукової діѐльності
кожного науковцѐ. Водночас кожна із галузей наук маю свої няанси, ѐкі
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необхідно враховувати в освітній діѐльності. Більш детально розглѐнемо
особливості підготовки майбутнього вчителѐ природничих дисциплін.
У Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка
підготовкоя таких фахівців опікуятьсѐ природничо-географічний та фізикоматематичний факультети. Щороку абітуріюнтів запрошуять на навчаннѐ за
спеціальностѐми 014 Середнѐ освіта (Географіѐ), 014 Середнѐ освіта (Біологіѐ),
014 Середнѐ освіта (Хіміѐ), 014 Середнѐ освіта (Фізика). Бакалаври отримуять
кваліфікація вчителѐ за спеціальністя і маять право працявати у закладах
загальної середньої освіти. Освітній процес спрѐмований на встановленнѐ
причинно-наслідкових зв’ѐзків, використаннѐ власного досвіду у процесі
вивченнѐ нового матеріалу.
У діѐльності вчителѐ природничих дисциплін важливе місце відводитьсѐ
на проведеннѐ досліду. Важливоя умовоя ефективності засвоюннѐ матеріалу ю
наочність, тому проведеннѐ дослідів на уроках потребую значної підготовки та
відповідної матеріальної бази. Проведеннѐ експериментів такого плану
повинно підкріпляватисѐ аргументованим дослідженнѐм.
Не менш важливим ю і те, що сучасний учитель повинен бути готовим длѐ
організації педагогічної діѐльності в нестандартних умовах, ѐкі від нього не
залежать. Ситуаціѐ, ѐка склаласѐ протѐгом останніх двох місѐців, кардинально
змінила звичну традиційну форму діѐльності на дистанційну. Звичайно, при
використанні традиційних форм, методів та засобів навчаннѐ вчитель оперую
певним запасом прийомів, що сприѐять академічній доброчесності
безпосередньо в класі. Під час навчаннѐ за дистанційноя формоя учителеві
необхідно збагатитисѐ новими методами, щоб адекватно оцінити стараннѐ
учнів.
Важливе в підготовці вчителѐ використаннѐ матеріалів Проюкту сприѐннѐ
академічній доброчесності. Дійсно,існуять реальні способи організувати
занѐттѐ на абсолятно новому рівні з дотриманнѐм всіх вимог. Ці вебінари
позиціонуять учасників освітнього процесу ѐк особистостей, котрі здатні до
вираженнѐ власних тверджень, аргументуваннѐ дослідницької позиції та
визначеннѐ шлѐхів вирішеннѐ певної проблеми. Безцінними ю поради стосовно
форм завдань длѐ перевірки. Це дозволѐю уникати академічної
недоброчесності в точних науках, наприклад, при використанні формул, при
обрахунках під час проведеннѐ лабораторних і практичних робіт; написаннѐ
аргументативного есе; поради ефективного використаннѐ форм та типів
завдань длѐ екзаменаційного/залікового контроля; рекомендації щодо
балансу навантаженнѐ під час дистанційного навчаннѐ [7].
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Висновки. Отже, питаннѐ академічної доброчесності у процесі підготовки
майбутнього вчителѐ природничих дисциплін ю надзвичайно важливим.
Керуячись принципами та нормами академічної доброчесності, особливостѐми
своюї спеціалізації, педагог своїм прикладом формую науковий світоглѐд учнів та
здобувачів вищої освіти. акісна система освіти залежить від чіткої організації
освітнього процесу, визначеннѐ місцѐ кожного його учасника.
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АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ЗАКЛАДАХ
НЕФОРМАЛЬНОЇ (ПОЗАШКІЛЬНОЇ) ОСВІТИ
Анотація.У статті розглѐдаютьсѐ питаннѐ академічної культури дослідника та
академічної доброчесності учнівської молоді. Проаналізовано основні прийоми, форми та методи
освітньої та науково-дослідницької діѐльності, що сприѐять формування академічної культури
дослідника в учнівської молоді старшого шкільного віку.
Ключові слова: академічна доброчесність, академічна культура, академічна культура
дослідника, неформальна освіта, позашкільна освіта, науково-дослідницька діѐльність.
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Abstract.The article considers the issue of academic culture of the researcher. The main techniques,
forms and methods of educational and research activities that contribute to the formation of the academic
culture of the researcher in high school students are analyzed.
Keywords: academic culture, academic culture of the researcher, non-formal education,
extracurricular education, research activities, scientific and research activity.

Постановка проблеми: В умовах глобалізаційних процесів сучасного
суспільства проблема академічної доброчесності набуваю дедалі більшого
значеннѐ. З одного боку, вільний доступ до продуктів інтелектуальної власності
полегшуять процес пошуку та отриманнѐ інформації, водночас порѐдіз цим
збільшуютьсѐ запозиченнѐ, привласненнѐ та використаннѐ чужих ідей *1+.
Академічна доброчесність стосуютьсѐ ѐк ѐкості освітнього процесу, так і
впливаю на вихованнѐ громадѐн, ѐкі навчаятьсѐ в закладах освіти різних рівнів.
Науково-дослідницька і проюктна діѐльність дітей та учнівської молоді – це
перший етап формуваннѐ академічної доброчесності. Саме тому питаннѐ
формуваннѐ академічної культури дослідника та академічної доброчесності в
закладах неформальної (позашкільної) освіти ю актуальним завданнѐм
освітнього процесу.
Аналіз досліджень, на які спирається автор. Концептуальні положеннѐ, що
стосуятьсѐ освітньої діѐльності в закладах позашкільної освіти, розглѐнуто у
працѐх О.Биковської (висвітлені теоретичні та практичні аспекти позашкільної
освіти в Україні та зарубіжних країнах: Польщі, Словаччині, Білорусі, Російській
Федерації)*2+; В. Вербицького; Ю.Панченко (неформальна освіта США);
Г. Пустовіта*6+, Т. Сущенко, Л. Тихенко*6+; особливості неформальної освіти
учнівської молоді в країнах Ювропейського Соязу відображено удослідженнѐх
М. Бойченко, О. Ковальчук, Р. Науменко, А. Сбруювої та ін.Академічна
доброчесність та академічна культура дослідника ѐк освітню ѐвище – предмет
досліджень М. Гриньової, Н. Гапон, В. Ромакіна, Т. арошенко, О. Семеног *8+,
А.Сингаївської, О. Цокур, Л. Півневої, Л. Рижак.
Мета статті. У межах статті окреслимо деѐкі аспекти формуваннѐ
академічної доброчесності в закладах неформальної (позашкільної) освіти
України.
Виклад основного матеріалу:. Уперше на законодавчому рівні питаннѐ
академічної доброчесності розглѐдаютьсѐ у статті 42 Закону України «Про
освіту», в ѐкій термін «академічна доброчесність» охарактеризовано ѐк
сукупність етичних принципів та визначених законом правил, ѐкими маять
керуватисѐ учасники освітнього процесу під час навчаннѐ, викладаннѐ та
провадженнѐ наукової (творчої) діѐльності з метоя забезпеченнѐ довіри до
результатів навчаннѐ та/або наукових (творчих) досѐгнень *5+.
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Згідно з пунктом 4 статті 42 Закону України «Про освіту», порушеннѐм
академічної культури дослідженнѐ вважаять академічний плагіат, самоплагіат,
академічне шахрайство, фабрикація, фальсифікація, списуваннѐ, обман,
необ’юктивне оціняваннѐ, порушеннѐ авторського права або суміжних прав у
приватних інтересах *5+.
Вимоги дотриманнѐ стандартів академічної доброчесності презентовано
у численних міжнародних документах, серед ѐких ю, наприклад, Ювропейська
хартіѐ дослідників, Ювропейський кодекс академічної доброчесності *4+,
розробки документів з дослідницької етики в рамках проекту ГОРИЗОНТ 2020.
Академічна доброчесність ю невід’юмноя складовоя академічної
культури дослідника. Так, вітчизнѐна дослідницѐ О. Семеног у структурі
академічної
культури
виділѐю
аксіологічний,
мотиваційно-етичний,
інформаційно-когнітивний,
праксеологічний,
поведінково-інтерактивний
компоненти, кожний із ѐких характеризуютьсѐ певним змістовним наповненнѐм
і знаходить відображеннѐ в культурі розумової праці, академічному дискурсі,
етичній культурі, культурі академічного читаннѐ, академічного письма,
академічної грамотності.
Розглѐнемо деѐкі аспекти формуваннѐ академічної культури дослідника
на прикладі діѐльності Сумського відділеннѐ МАН України. Науководослідницька діѐльність учнів-членів МАН України передбачаю використаннѐ
засвоюних і набуттѐ нових знань, умінь і навичок навчальної, пізнавальної,
творчої, дослідницької діѐльності. Найбільш ефективними методами, що
сприѐять формування академічної культури дослідника, ю інформаційнопроблемний виклад, проблемно-пошуковий і дослідницький методи.
Важливо формувати мовленнюво-комунікативні та полемічні уміннѐ,
зокрема вміннѐ будувати усне й писемне висловляваннѐ; дотримуячись
правильності, точності, логічності, виразності мови під час захисту науководослідницьких робіт та проюктів.
Дотриманнѐ академічної доброчесності та академічної культури
дослідника учнів-членів Малої академії наук передбачаю самостійне виконаннѐ
науково-дослідницьких робіт, посиланнѐ на джерела інформації у разі
використаннѐ ідей інших осіб, її удосконаленнѐ та доопрацяваннѐ; дотриманнѐ
норм законодавства про авторське право; наданнѐ достовірної інформації про
результати власної науково-дослідницької діѐльності.
Висновки. Отже, важливе місце у формуванні в учнівської молоді
академічної культури дослідника та академічної доброчесності посідаю
науково-дослідницька діѐльність в рамках Малої академії наук України.
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акісні зміни в системі освіти вимагаять розробленнѐ нових підходів до
освітньої діѐльності, утвердженнѐ чесності та етичних цінностей в освітньому
процесі і науковій діѐльності що сприѐтиме формування високої академічної
культури, носіѐми ѐкої будуть здобувачі освіти.Такі риси, ѐк чесність,
наполеглива працѐ, повага до праці та здобутків інших, повинні знаходити
належне місце у процесі освітньої діѐльності закладів освіти усіх рівнів.
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФІЛОЛОГА
Анотація. У статті висвітлено особливості формуваннѐ соціально-комунікативної
культури майбутнього філолога. У процесі наукового пошуку використано метод
моделяваннѐ. Результатом дослідженнѐ ю модель соціально-комунікаційного простору.
Ключові слова:професійна освіта, соціально-комунікативна культура, філолог.
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Abstract.The purpose of the article is to try to highlight the features of the formation of
social and communication culture of the future philologist. The modeling method was used in the
process of scientific research. The result of the study is a model of social and communication space.
Keywords: professional education, social and communicative culture, philologist.

Постановка проблеми. Одніюя з важливих проблем професійної освіти ю
проблема формуваннѐ соціально-комунікативної культури особистості. Однак,
незважаячи на те, що науковцѐми на сьогодні розроблено достатній
теоретичний і практичний матеріал стосовно формуваннѐ соціальнокомунікативної культури, потреба в розробці моделі длѐ майбутніх філологів, за
нашим переконаннѐм, залишаютьсѐ актуальноя.
Аналіз досліджень, на які спирається автор.Вивченнѐм системних
характеристик соціально-комунікативної культури займалисѐ Р. Ардовська,
К. Гончарова, Я. Караулова, В. Кашинцева. Лінгводидактичні основи її
формуваннѐ аналізували О. Бастрикова, Т. Грабой, Ю. Сунцова. Комунікативна
культура ю невід’юмним складником професійно-комунікативної компетенції
фахівцѐ, про що зазначаять у своїх працѐх В. Лівенцова, Г. Медвідь, Ф. Хмілѐ,
О. Пономарьова, О.Романовська.
Мета статті – запропонувати модель ѐк одну з умов формуваннѐ
соціально-комунікативної культури особистості майбутнього філолога.
Виклад основного матеріалу дослідження. Основоя парадигми
суспільного розвитку у ХХI ст. стали лядина ѐк найвища цінність та культура ѐк
умова самоорганізації і саморозвитку особистості. У процесі реалізації творчого
потенціалу індивіда і формуваннѐ особистісної культури відповідно до
об’юктивних вимог та реальних можливостей сучасного світу неабиѐку роль
відіграять і твори художньої літератури. Духовний світ лядини визначаютьсѐ
творами літератури, ѐкі вона прочитала, оскільки найповніше культурні,
морально-етичні та естетичні цінності суспільства відображені в літературі.
Сучасний світ маю значний потенціал культури, але внаслідок
нерозвиненості соціальних механізмів вкляченнѐ лядей у світ краси та
формуваннѐ вмінь і навичок жити за законами краси в значної їх частини,
зокрема молоді, не вироблені відповідні ціннісні оріюнтири і потреби
наслідувати культурні традиції.
Проте саме в цей кризовий період складаятьсѐ нові концепції, моделі і
парадигми формуваннѐ «лядини культури». Основні зусиллѐ необхідно
спрѐмувати на те, щоб залучити лядину до минулого, сьогоденнѐ і майбутнього
культури. «Лядина культури» – це багатовимірна особистість, що формуютьсѐ і
розвиваютьсѐ в просторі діалогу.
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У сучасних умовах художнѐ література бере активну участь у духовних
процесах розвитку суспільства, що зумовлене її змістом і сутністя, і
проѐвлѐютьсѐ в її функціѐх, значенні та розвитку соціуму й особистостей.
Длѐ формуваннѐ соціально-комунікативної культури особистості ми
запропонували теоретичну модель соціально-комунікаційного простору, ѐкий
ми визначаюмо ѐк певне середовище, важливим елементом ѐкого виступаю
модель зовнішньої комунікації літератури, характеристика структурності,
взаюмодії, координації елементів у виглѐді рівнів комунікації.
Засвоюннѐ змісту творів художньої літератури створяю можливість длѐ
формуваннѐ в молоді соціально-комунікативної культури, гуманістичного
світоглѐду, поглѐдів і переконань, необхідних сучасній лядині. У процесі
комунікаційної діѐльності в лядини можуть бути виховані такі найважливіші
ѐкості особистості, ѐк пізнавальна потреба, потреба в саморозвитку, емоційна
чуттювість, естетичний смак, моральні основи.
Соціально-комунікативна культура ю складовоя особистості молодої
лядини, ѐка виступаю в соціально-комунікаційному просторі ѐк конкретний
носій культурних цінностей, поюднуячи в собі загальне, властиве культурі в
цілому, й особистісне, привнесене в культуру на основі свого індивідуального
рівнѐ знань, досвіду та світоглѐду.
Під час створеннѐ умов, що відображаять узаюмодія художньої
літератури та особистості молоді, формуютьсѐ механізм, ѐкий забезпечую
взаюмодія змісту твору та особистості лядини. Цей механізм маю особливе
значеннѐ, оскільки сприѐю впливу на його особистість.
Соціально-комунікативна культура базуютьсѐ на тих текстах, що вже
сформували мовну свідомість поколінь, ѐкі функціонуять. Мова актуалізую
передусім мисленнѐ і спілкуваннѐ читача з книгоя, породжуячи в нього
особливу форму інтелектуальної і духовної діѐльності – внутрішню мовленнѐ
(внутрішній діалог). Особливе місце займаю і текстове поле рідноя мовоя, ѐке
сприѐю розвитку соціальної пам’ѐті. У процесі взаюмодії із книгоя читач вступаю
у складний процес соціальної адаптації, залучаячись до цінностей культури і до
всіх аспектів соціальної комунікації.
Модель формуваннѐ соціально-комунікативної культури особистості в
межах соціально-комунікаційного простору маю таку структуру:
1. За рівнем застосуваннѐ: предметно-літературна.
2. За філософськоя основоя: гуманістично-духовна, культуроспрѐмована.
3. За основним фактором розвитку:соціогенна.
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4. За концепціюя засвоюннѐ: асоціативно-рефлекторна з елементами
сугестії.
5. За оріюнтаціюя на особистісні структури: емоційна сфера.
6. За характером змісту та структури: виховна, світська, гуманістична.
7. За типом керівництва діѐльністя: система малих груп.
8. За організаційними формами: диференційована, групова з елементами
індивідуального підходу.
9. За підходом до особистості: особистісно-оріюнтована.
10. За домінантним методом: творча.
11. За напрѐмом модернізації: гуманізаціѐ соціально-комунікативної
культури.
Цільовими оріюнтаціѐми виступаять: духовне відродженнѐ, моральне та
емоційне вихованнѐ особистості, у процесі ѐкого здійсняютьсѐ формуваннѐ
соціально-комунікативної культури; поданнѐ літератури ѐк підсистеми
соціальних комунікацій; створеннѐ в соціально-комунікаційному просторі
певних механізмів саморозвитку та самовихованнѐ, що необхідні длѐ
становленнѐ особистості; оволодіннѐ особоя основами соціальнокомунікативної культури; стимуляваннѐ процесу формуваннѐ соціальнокомунікативної культури, що передбачаю наѐвність системи мотивації та її вплив
на вихованнѐ особистості.
Проюктуваннѐ базуютьсѐ на позитивному потенціалі і творчих
можливостѐх особистості. На основі цих принципів розроблѐютьсѐ технологіѐ
функціонуваннѐ соціально-комунікаційного простору, ѐка повинна привести до
формуваннѐ соціально-комунікативної культури й духовного відродженнѐ і
вихованнѐ молоді.
Концептуальними основами моделяваннѐ ю засвоюннѐ змісту творів
художньої літератури, що створяю можливість длѐ формуваннѐ в молоді
соціально-комунікативної культури, гуманістичного світоглѐду, поглѐдів і
переконань, необхідних сучасній лядині; принцип гуманізації: моральний
потенціал творів літератури формую особливу систему гуманістичних знань –
переконань. У процесі комунікаційної діѐльності в лядини можуть бути
виховані такі найважливіші ѐкості особистості, ѐк пізнавальна потреба, потреба
в саморозвитку, емоційна чуттювість, естетичний смак, моральні та духовні
основи. Застосовуютьсѐ формула особистісного підходу: розуміти + приймати +
співпереживати + допомагати.
Головними особливостѐми організації соціально-комунікаційного
простору виступаять:
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1) створеннѐ загальної програми соціально-комунікаційного простору;
2) обґрунтуваннѐ теорії та методики соціально-комунікаційного
простору;
3) створеннѐ соціально-комунікаційного простору згідно з прийнѐтоя
програмоя, теоріюя та методикоя.
Під час створеннѐ умов, що відображаять взаюмодія художньої
літератури та особистості молоді, виникаю механізм, ѐкий забезпечую взаюмодія
змісту твору та особистості лядини. Цей механізм маю особливе значеннѐ,
оскільки сприѐю впливу на його особистість.
Досѐгненнѐ мети функціонуваннѐ соціально-комунікаційного простору
вимагаю додержаннѐ певних підходів його організації, зокрема:
- наукового підходу – урахуваннѐ об’юктивних закономірностей
організації, взаюмодії системи чинників;
- конкретно-історичного – допомагаю осѐгнути, проаналізувати та
використати специфічні, актуальні в певний час розвитку суспільства завданнѐ
художньої літератури;
- діѐльнісного підходу – передбачаю доцільну комунікаційну діѐльність у
виглѐді різноманітних форм, спрѐмованих на формуваннѐ соціальнокомунікативної культури;
- особистісно-оріюнтованого – у центрі комунікаційного процесу стоѐть
інтереси особистості молоді, її потреби та можливості. Така іюрархіѐ ціннісних
підходів, ѐк особистість – художнѐ література – соціально-комунікаційна
культура даю змогу реалізувати модель зовнішньої літературної комунікації;
- системного підходу – передбачаю поетапне формуваннѐ соціальнокомунікативної культури, визначеннѐ сутності художньої літератури в умовах
функціонуваннѐ соціально-комунікаційного простору ѐк цілісного процесу
духовного відродженнѐ і вихованнѐ, розвитку та саморозвитку особистості
молоді.
Серед принципів, дотриманнѐ ѐких уважаюмо необхідними,
виокремляюмо такі:
- гуманізації – передбачаю систему заходів, спрѐмованих на пріоритетний
розвиток загальнокультурних компонентів у змісті, формах і методах навчаннѐ, і
таким чином на духовний розвиток і саморозвиток молоді;
- системності – спрѐмований на розвиток цілісності комунікаційних
об’юктів, виѐвленнѐ в них різноманітних типів, зв’ѐзків та об’юднаннѐ їх у юдину
систему, що зумовляю гармонійність розвитку, взаюмозв’ѐзок елементів у
структурі світу особистості.
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Компонентами соціально-комунікаційного простору ю:
1. Аксіологічний – маю за мету формуваннѐ світу духовних цінностей та
системи ціннісних оріюнтацій.
2. Когнітивний – у межах створеного нами соціально-комунікаційного
простору забезпечую молодь інформаціюя про літературу та її цінності.
3. Діѐльнісно-творчий – сприѐю формування та розвитку творчих
здібностей, що необхідні длѐ реалізації особистості в процесі комунікаційної
діѐльності.
4. Особистісний – забезпечую самопізнаннѐ ѐк наслідок діѐльності в
соціально-комунікаційному просторі.
Результативність функціонуваннѐ соціально-комунікаційного простору
залежатиме від того, в ѐкій мірі визначені нами методи сприѐтимуть
зацікавлення молоді літературними творами. За таких умов соціальнокомунікаційний простір виступаю ѐк умова формуваннѐ соціальнокомунікативної культури особистості майбутнього філолога, а художня
літературу ѐк спосіб моделяваннѐ сфери лядських цінностей, ѐкі слугуять
одержання специфічної пізнавально-оцінної інформації, її збереження й
передачі за допомогоя низки систем образних знаків, адекватному втілення
наслідків роботи абстрактного мисленнѐ.
Висновки. Отже, теоретична модель соціально-комунікаційного простору
ю уѐвноя системоя взаюмопов’ѐзаних і взаюмозумовлених компонентів
(словесно-матеріальна форма, зовнішнѐ комунікаційна форма, внутрішнѐ
комунікаційна форма, ѐдро соціальної пам’ѐті, функціональне коло), що
забезпечуять узаюмодія творів художньої літератури із соціумом, виконуячи
функція комунікаційних засобів інформації та транслѐції знань.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі. У контексті
розглѐнутої проблеми подальшого дослідженнѐ потребуять такі аспекти, ѐк
вивченнѐ сучасних інноваційних методів і прийомів формуваннѐ соціальнокомунікативної культури студентів різних спеціальностей та розробленнѐ
критеріїв оціняваннѐ рівнѐ її сформованості.
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СКЛАДОВІ МОВЛЕННЄВОЇ ОСОБИСТОСТІ ДОСЛІДНИКА
Анотація.У статті викладено основні теоретичні положеннѐ про формуваннѐ
компетенції мовленнювої особистості, здатної до спілкуваннѐ у процесі професійної
діѐльності. Описано види мовленнювої діѐльності в усній і писемній формі – сприйнѐттѐ і
продукуваннѐ висловлявань, передумови успішного спілкуваннѐ, а також необхідні ѐкості
мовленнѐ.
Ключові слова: мовленнѐ,мовленнюва діѐльність, мовленнювакомпетентність,
мовленнюва культура.
Abstract. The article deals with the main theoretical principles of the personality speech
competence formation who is able to communicate at the process of professional occupation. The
types of speech occupation in oral and written form including perception and production of
sayings, reasons of successful communication and necessary principles for speech are identified.
The article is for people working at the sphere of specialists’ preparation in different branches.
Key words: speech, speech occupation, speech competence, speech culture.

Постановка проблеми. У сучасній лінгвістиці, лінгводидактиці, психології
мовленнѐ трактуютьсѐ ѐк діѐльність. Розуміннѐ мовленнѐ ѐк виду діѐльності, що
підлѐгаю законам, ѐкі характеризуять будь-ѐку практичну діѐльність, ю особливо
близьким до завдань формуваннѐ мовленнювої компетентності. Такого
підходудотримуятьсѐ у психолінгвістичних дослідженнѐх, що маять на меті
розкрити вся сукупність (точніше, взаюмодія) факторів, ѐкі керуять формоя і
частково змістом мовленнювого висловляваннѐ, розглѐнути співвідношеннѐ
лінгвістичних і психологічних одиниць, понѐть і категорій *15, с. 57+.
Розуміннѐ мовленнѐ ѐк виду діѐльності уперше було висловлене
Л. Виготським *5+ і розроблене у працѐх із психолінгвістики О.Леонтьювим *12+,
О.Леонтьювим *14+. Це вища психічна функціѐ лядини, вона маю складну
структуру та багаторівневу організація і тому вивчаютьсѐ різними науками –
лінгвістикоя, психолінгвістикоя, психологіюя.
Проте й у понѐттѐ «мовленнюва діѐльність» часто вкладаютьсѐ різний
зміст. Одним із найбільш повних можна вважати визначеннѐ І. Зимньої:
«Мовленнюва діѐльність – це активний, цілеспрѐмований, мотивований (ѐк і
будь-ѐка довільна діѐ), предметний (змістовний) процес видачі та сприйманнѐ
сформульованої мовними засобами думки, інформації, спрѐмованої на
задоволеннѐ комунікативно-пізнавальної потреби лядини в процесі
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спілкуваннѐ» *9, с. 121+. Інформаціѐ передаютьсѐ та сприймаютьсѐ у звукових
(говоріннѐ та аудіяваннѐ) та графічних (письмо та читаннѐ) знаках, що ѐвлѐять
собоя реалізація мови, ѐка зберігаютьсѐ в нашій свідомості.
Функціонально мовленнѐ характеризуютьсѐ ѐк процес. Основні його
функції: комунікативна (здійсненнѐ процесу спілкуваннѐ), пізнавальна
(здійсненнѐ процесів пізнаннѐ), емотивна (вираженнѐ почуттів), естетична
(твореннѐ художніх образів), волянтативна (спонуканнѐ до певних дій). Але
майже завжди мовленнѐ здійсняютьсѐ в умовах контакту між лядьми.
Говоріннѐ «длѐ себе» ѐк виѐв внутрішнього стану мовцѐ – все-таки винѐток із
загального правила. Навіть писемне мовленнѐ, ѐке відбуваютьсѐ за відсутності
адресата, розраховане на читача, на його сприйманнѐ. Отже, процес
спілкуваннѐ, по суті, зводитьсѐ до контакту між мовцем і адресатом.
У зв’ѐзку з цим Б. Головін виділив п’ѐть етапів процесу мовної комунікації:
1)
дійсність – свідомість лядини-мовцѐ;
2)
свідомість мовцѐ – мова;
3)
мова – мовленнѐ;
4)
мовленнѐ – свідомість адресата;
5)
свідомість адресата – дійсність *7, с. 32+.
У поюднанні всіх чинників процесу спілкуваннѐ його можна показати за
допомогоя рис. 1.
Мова (спільна длѐ
адресанта і
адресата)

Свідомість
мовцѐ

комунікативна
мета

Мовленнѐ(вис

зміст

ловленнѐ)

Свідомість

Усвідомленнѐ

адресата

(оцінка змісту

Факти дійсності

Рис. 1 Модель процесу мовної комунікації
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Події і ѐвища навколишньої дійсності викликаять у лядини певні думки і
почуттѐ та бажаннѐ висловити їх, поділитисѐ з кимось своїми міркуваннѐми.
Отже, у неї поѐвлѐютьсѐ мотив длѐ висловляваннѐ, комунікативна мета.
Длѐ реалізації задуму мовець мусить мати у своїй пам’ѐті необхідний
запас виражальних мовних засобів, з-поміж ѐких обираю найбільш придатні длѐ
досѐгненнѐ мети. Використовуячи їх у певних формах, у потрібній
послідовності, він надаю їм відповідної звукової чи графічної форми і створяю
усне чи писемне висловляваннѐ. Адресат, сприймаячи звуки або графічні
знаки, на основі свого запасу мовних засобів розшифровую переданий
адресантом зміст, зіставлѐю його з реаліѐми дійсності, погоджуютьсѐ або не
погоджуютьсѐ з автором повідомленнѐ. Останній етап при сприйнѐтті монологу
відбуваютьсѐ у внутрішньому мовленні, фіксуютьсѐ у глибинній пам’ѐті. В умовах
діалогу ролі почергово зміняятьсѐ: бажаннѐ висловитисѐ виникаю в адресата,
він стаю адресантом і продукую власне висловляваннѐ, підтримуячи або
заперечуячи щойно сприйнѐте, а той, кому належить попереднѐ репліка, стаю
адресатом.Мовленнѐ може бути ефективним (між адресантом і адресатом
досѐгаютьсѐ взаюморозуміннѐ) або неефективним (адресат не сприйнѐв суті
переданого мовцем повідомленнѐ).
Розвиваячи ідеї Л. Виготського, психологи Н. Жинкін, І. Зимнѐ,
А. Леонтьюв, А. Луріѐ стверджуять, що мовленнѐ у комунікативній функції може
бути діѐльністя ѐк самостійноя, так і такоя, що супроводить інші види
діѐльності, в т.ч. і професійної. Цѐ теоріѐ використовуютьсѐ психологіюя
навчаннѐ і дидактикоя (Б. Коротѐюв, Л. Маркова, М. Скаткін), лінгводидактикоя
(Н. Бакеюва, М. Дем’ѐненко, А. Зикеюв), зокрема й методикоя розвитку
мовленнѐ (Л. Варзацька, М. Вашуленко, В. Капінос, М. Львов, В. Мельничайко,
М. Стельмахович, М. Пентиляк та ін.).
ак бачимо, концепціѐ «породженнѐ мовленнѐ»враховую дві позиції:
1) систему мови; 2) мовленнювий механізм. Цим визначаютьсѐ її актуальність і
длѐ нашого дослідженнѐ.
ак зазначаю О.Леонтьюв, длѐ того, щоб повноцінно спілкуватисѐ, лядина
повинна володіти низкоя умінь: швидко оріюнтуватисѐ в умовах спілкуваннѐ;
правильно планувати свою мовленнѐ, вибирати зміст акту спілкуваннѐ; знайти
адекватні засоби длѐ вираженнѐ цього змісту; забезпечувати зворотній зв’ѐзок.
Без будь-ѐкого з цих умінь спілкуваннѐ не буде ефективним *13, с. 33+.
Длѐ формуваннѐ мовленнювої діѐльності лядині необхідно оволодіти
засобами та способами реалізації кожного з її видів. Такими видами
мовленнювої діѐльності ю сприйманнѐ й породженнѐ мовленнѐ..
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Сприймання – мовленнюва діѐльність, характерна длѐ того, хто слухаю або
читаю, тобто сприймаю й усвідомляю звукове мовленнѐ (слуханнѐ) або сприймаю
й усвідомляю графічний текст (читаннѐ). Г.Костяк називаю сприйманнѐм процес
відображеннѐ предметів і ѐвищ об’юктивної дійсності, що діять у даний момент
на аналізатори лядини, у тому числі й почуттюві *11, с. 144+. Емоційне
сприйманнѐ тексту вклячаютьсѐ у процеси слуханнѐ і читаннѐ ѐк найважливіша
його складова – без нього неможливе розуміннѐ і навіть подальше відтвореннѐ.
Сприйманнѐ характеризуютьсѐ індивідуальноя своюрідністя. Деѐкі особи
відзначаятьсѐ точністя сприйманнѐ, у сприйманні ж інших – більше моментів
суб’юктивного характеру, деѐкі з них, розповідаячи про сприйнѐте, загалом
говорѐть про свою ставленнѐ до сприйнѐтого.
Слухання ѐк вид мовленнювої діѐльності характеризуютьсѐ кількома
фазами. Перша фаза – спонукально-мотиваційна – значноя міроя залежить від
діѐльності іншого учасника спілкуваннѐ (викладача, оратора). У цьому плані
слуханнѐ ю начебто вторинним у комунікативній діѐльності.
Однак пасивного сприйманнѐ мовленнѐ недостатньо длѐ повноцінного
його осмисленнѐ. Тому друга – аналітико-синтетична фаза діѐльності передбачаю
обробку мовленнювого повідомленнѐ: розуміннѐ або нерозуміннѐ ѐк внутрішній
результат думки. На цьому базуютьсѐ результат слуханнѐ – формуваннѐ і
можливість вираженнѐ слухачем ставленнѐ до почутого. Необхідність розуміннѐ
слухачем мовленнювого повідомленнѐ з метоя вираженнѐ власної думки з цього
приводу припускаю продуктивне осмисленнѐ мовленнювого повідомленнѐ,
зіставленнѐ всіх компонентів його викладу. Це потребую миттювої аналітикосинтетичної обробки всього матеріалу й утриманнѐ його результатів в
оперативній пам’ѐті слухача. Необхідність висловити своя думку означаю
підкляченнѐ до процесу слуханнѐ підготовчих фаз процесу говоріннѐ і,
безпосередньо, розуміннѐ того, що і ѐк говорити. Цей момент фіксую начебто
“паралельність” слуханнѐ та початкових фаз власного говоріннѐ, ѐкі
здійсняятьсѐ у внутрішньому плані.
Вищий рівень розуміннѐ характеризуютьсѐ передусім уміннѐм виѐвити
основний смисл висловляваннѐ, його головну думку, незалежно від того,
сформована вона мовцем чи подана в підтексті. Тому часто порѐд із терміном
«слуханнѐ» активно використовуять термін «розуміннѐ». Слуханнѐ і розуміннѐ,
за аналогіюя до зарубіжної методики, натепер називаять “аудіяваннѐм”.
Важливу роль в освітньому процесі відіграю і читання. Уміннѐ швидко й
свідомо читати ю одніюя з найнеобхідніших умов формуваннѐ мовлюннювої
компетентності. І навпаки, причиноя недостатнього рівнѐ культури мовленнѐ ю,
51

ѐк стверджую Н. Бабич, те, що «окремі мовці не володіять навичками швидкого
і осмисленого читаннѐ» *2, с. 9+. На думку О.Гойхмана та Т.Надюїної, у процесі
комунікації (ѐк процесі обміну інформаціюя) уміннѐ швидко й раціонально
читати ю одніюя з найнеобхідніших умов ефективності спілкуваннѐ *6, с. 56-63].
Читаннѐ ю своюрідноя підготовкоя до користуваннѐ виражальними засобами
мови длѐ висловленнѐ у подальшому власної думки.
Отже, без виробленнѐ навичок рецептивного мовленнѐ (читаннѐ чи
аудіяваннѐ) не відбуваютьсѐ ні подальше відтвореннѐ сприйнѐтого, ні
використаннѐ виражальних засобів длѐ породженнѐ висловлявань.
Породження мовлення (продуктивне мовленнѐ) – це мовленнюва
діѐльність того, хто передаю свої думки вголос (говоріннѐ) або за допомогоя
графічних знаків мови (письмо). Породженнѐ мовленнѐ багатьма психологами
(Л. Виготським, М. Жинкіним, О.Леонтьювим, І. Зимньоя, С. Рубінштейном та
ін.) ототожняютьсѐ з процесом породженнѐ тексту, складноя аналітикосинтетичноя діѐльністя, до ѐкої входѐть операції розчленуваннѐ предмета
висловляваннѐ на рѐд складових елементів у тексті, їх випереджувальний
синтез. Досліджуячи психологічні механізми мовленнѐ, Н.Жинкін зазначаю, що
процес мовленнѐ – «це живий механізм, ѐкий постійно перебудовуютьсѐ. Його
формуваннѐ, перебудова та запуск відбуваятьсѐ в результаті обміну
повідомленнѐми. Це необхідно і достатньо длѐ того, щоб накопичувались
елементи відбору і сформуваласѐ здатність проводити акт відбору» [8:152].
Процес породження висловлювань можна змоделювати (див. рис. 1).
Звідси випливаю думка про те, що длѐ успішного формуваннѐ
мовленнювої компетентності студентів необхідно активізувати у лядини
психологічні механізми породженнѐ мовленнѐ, у процесі ѐкого й
формуватимутьсѐ уміннѐ відбору виражальних засобів мови длѐ висловленнѐ
певної думки. Особливо важлива така здатність длѐ процесу усного
(монологічного) мовленнѐ, в ході ѐкого доводитьсѐ одночасно виражати
певний зміст і добирати засоби вираженнѐ наступних частин висловляваннѐ.
Спілкуваннѐ, ѐке у науковій літературі розглѐдаютьсѐ ѐк «процес
взаюмозв’ѐзку та взаюмодії суспільних об’юктів (класів, груп, особистостей), у
ѐкому відбуваютьсѐ обмін діѐльністя, інформаціюя, здібностѐми, уміннѐми та
навичками, а також результатами діѐльності, одна з необхідних і загальних
умов формуваннѐ і розвитку суспільства й особистості», здійсняютьсѐ за
допомогоя мови і в процесі мовленнѐ *19, с. 153+.
Спілкуваннѐ виникаю лише за певних умов, основними з ѐких ю наѐвність
двох партнерів, потреби у спілкуванні, мотивів спільної діѐльності, доступних
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длѐ співрозмовників засобів, передусім мовних. Взаюмне пізнаннѐ і взаюмний
вплив лядей ю обов’ѐзковим елементом будь-ѐкої діѐльності.
Від того, ѐк ляди відображаять та інтерпретуять виглѐд, поведінку та
оціняять можливості один одного, багато в чому залежить характер їх
взаюмодії, а також результати, ѐкі вони одержуять у процесі спільної діѐльності
*4, с. 5+. Спілкуваннѐ вважаятьсѐ успішним, ѐкщо обидві сторони реалізували
свої цілі або досѐгли взаюморозуміннѐ, консенсусу.
У процесі спілкуваннѐ здійсняютьсѐ обмін інформаціюя (комунікативний
аспект), обмін знаннѐми та ідеѐми (інтерактивний аспект), досѐгненнѐ
взаюморозуміннѐ співрозмовників (перцептивний аспект) *1, с. 376+. ак
зауважую М. Каган, «тонка структура соціальної взаюмодії визначаютьсѐ самими
партнерами, саме від них – від їх потреб, цілей, розуміннѐ ситуації залежить,
ставлѐтьсѐ вони один до одного ѐк до суб’юктів, ѐк до цілей чи ѐк до засобів»
*10, с. 27+.
Кожен учасник спілкуваннѐ сприймаю ситуація по-своюму, вважаю свою
сприйнѐттѐ правильним, водночас мусить рахуватисѐ з поглѐдом партнера і на
цій основі обирати лінія поведінки, тональності своїх висловлявань.
У різних ситуаціѐх офіційного спілкуваннѐ фахівцеві (наприклад,
яристові) доводитьсѐ усвідомлено вибирати і тональність розмови, і стиль
поведінки, й оптимальні мовні засоби.
Розрізнѐять стилі спілкуваннѐ:автократичний – намаганнѐ нав’ѐзати
партнерові свої поглѐди;консультативний – увага до партнера, прагненнѐ у
чомусь допомогти;партнерський – підкреслена рівноправність у розв’ѐзанні
завдань.
Уміннѐ спілкуватисѐ, здатність до комунікації ю запорукоя успішної
діѐльності у будь-ѐкій сфері стосунків ѐк особистого, так і громадського життѐ.
Длѐ досѐгненнѐ успіху у спілкуванні комуніканти мусѐть добре володіти
мовоя, дотримуватисѐ літературних норм, мати достатній запас виражальних
мовних засобів, тобто виѐвлѐти належну мовно-мовленнюву компетенція,
культуру мовленнѐ.
Проблеми мовленнювої компетентності широко представлені в
публікаціѐх вітчизнѐних (О. Білѐюв, А. Богуш, С.Юрмоленко, Л.Мацько,
М. Пентиляк, В. Скалкін, Л. Скуратівський, Л.Струганець, Г. Шелехова та ін.) і
зарубіжних (Р. Белл, О. Божович, А. Василевич, М. Вѐтятнюв, Н. Гез,
Д. Ізаренков, І. Резниченко, Д. Слобін, В. Ульріх, Д. Хаймс, Н. Хомський )
дослідників. Запропоновані авторами наукові визначеннѐ швидше уточняять і
доповняять одне одного, аніж суперечать одне одному.
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Формуваннѐ мовленнювої компетентності полѐгаю в оволодінні
мовленнювими уміннѐми й навичками на основі засвоюннѐ мовленнювознавчих
понѐть, необхідних длѐ здійсненнѐ мовленнювої діѐльності, а також
виражальних засобів мови, що функціонуять на всіх рівнѐх її структури, та
правил їх уживаннѐ.
Комунікативна потреба

Конкретизаціѐ задуму

Формуваннѐ головної думки

Добір фактичного матеріалу

Вибір мовних
засобів

Вибір типу
мовленнѐ

Вибір стиля

Оріюнтаціѐ
Оріюнтаціѐ на
намовну
мовну
компетенція
компетенція
адресата

Висловляваннѐ
Рис. 1. Модель породження висловлювання
Мовленнюва компетентність лядини виѐвлѐютьсѐ у всіх видах
мовленнювої діѐльності – сприйнѐтті чужих (аудіяваннѐ і читаннѐ) та
продукуванні власних (говоріннѐ і письмо) висловлявань.
До загальнокомунікативних умінь, необхідних ѐк у навчальній, так і в
професійній діѐльності, належать здатність усвідомити тему, головну думку і
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зміст прочитаного або почутого, структуру сприйнѐтого висловляваннѐ,
осмислити тему і головну думку, зібрати і систематизувати матеріал длѐ
побудови майбутнього тексту, побудувати його в певній композиційній формі, у
відповідному ситуації стиля. Наѐвність усіх необхідних умінь дозволѐю
констатувати мовленнєву культуру лядини.
У лінгвістичних працѐх культуру мовленнѐ визначаять ѐк «сукупність
комунікативних ѐкостей, що виѐвлѐятьсѐ за різних умов спілкуваннѐ відповідно
до мети і змісту висловляваннѐ» *18, с. 31+; володіннѐ нормами мови, уміннѐ
використати мовні засоби відповідно до метиі змісту мовленнѐ *17, с. 119+.
Понѐттѐ «культура мовленнѐ» охопляю два ступені засвоюннѐ літературної
мови. Перший з них – правильність – це дотриманнѐ норм літературної мови,
порушеннѐ ѐких визнаютьсѐ за помилку. Другий, вищий ступінь – мовленнюва
майстерність – передбачаю вибір з можливих варіантів того, що краще за інші
відповідаю ситуації спілкуваннѐ. Тут уже йдетьсѐ про чистоту (відсутність
ненормативних елементів), точність (відповідність реаліѐм життѐ), логічність
(відповідність законам мисленнѐ), діювість (спрѐмованість на зміну думок чи
поведінки адресата), доступність (позбавленим перешкод длѐ сприйнѐттѐ),
доцільність (відповідність умовам спілкуваннѐ), виразність (здатність вплинути
на емоції адресата, викликати інтерес) тощо *16, с. 16].
Оволодіннѐ такими комунікативними ѐкостѐми мовленнѐ вимагаю
тривалої напруженої праці, вимогливості до себе, постійної уваги до своїх
висловлявань. Але тільки так лядина може сформуватисѐ ѐк мовна
особистість.
Цим терміном у сучасній мовознавчій та лінгводидактичній літературі
прийнѐто називати мовцѐ, ѐкий «досконало знаю мову, усвідомлено творчо
володію нея, сприймаю мову в контексті національної культури ѐк духовну
серцевину її, користуютьсѐ мовоя, ѐк органічним засобом самотвореннѐ,
самоствердженнѐ і самовираженнѐ, розвитку своїх інтелектуальних й емоційновольових можливостей та ѐк засобом соціалізації особи в даному суспільстві»
*18, с. 38+.Саме такими ми хотіли б бачити у майбутньому своїх студентів.
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СУГЕСТІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ГОЛОСУ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА
РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА-ДОСЛІДНИКА
Анотація.У статті окреслено сутність категорії «сугестіѐ педагогічного голосу».
Длѐ досѐгненнѐ мети були використані методи: аналіз наукових джерел, синтез,
порівнѐннѐ, спостереженнѐ. З’ѐсовано, що розглѐнута категоріѐ ю важливоя складовоя
риторичної культури викладача, ѐка дозволѐю більш ефективно розв’ѐзувати професійні
завданнѐ.
Ключові слова: сугестіѐ, педагогічний голос, інтонаціѐ, тембр.
Abstract.The purpose of the article is to determine the essence of the category
"pedagogical voice suggestion". Analyses of scientific sources, synthesis, comparison, observation
were used as methods to achieve this goal. It was found that this category is an important
component of the rhetorical culture of the teacher, which allows you to solve professional
problems more effectively.
Key words: suggestion, pedagogical voice, intonation, timbre.
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Постановка проблеми. Загальновідомо, що одним із важливих чинників,
ѐкі здійсняять діювий вплив на інтелектуально-емоційну сферу учнѐ (студента),
ю мовленнѐ педагога. Його акустичні властивості, характерні особливості
вимови, індивідуальне темброве забарвленнѐ голосу сприѐять кращому
сприйнѐття і запам’ѐтовування інформації, викликаять відповідні емоції,
забезпечуять позитивний психологічний клімат в навчальній аудиторії. Таким
чином, голос педагога можна аргументовано вважати одним із головних
інструментів реалізації професійних завдань.
Параметри педагогічного голосу, з одного боку, зумовлені
індивідуальними особливостѐми (анатомічними і психофізіологічними), а з
іншого – ѐкістя процесу підготовки у закладах вищої освіти, рівнем
усвідомленнѐ необхідності розвитку голосового апарату і, власне, мовленнювоя
практикоя, а саме умовами, в ѐких вона здійсняютьсѐ, її тривалістя,
різноманітністя тощо.
На основі узагальненнѐ наукових праць, присвѐчених даній проблематиці
[4;5;6;9], і власного викладацького досвіду виділимо рѐд клячових
характеристик, ѐкі визначаять ѐкість і рівень володіннѐ викладачем
професійним голосом:

гучність, політність, адаптивність, що дозволѐять викладачеві бути
почутим у будь-ѐкій частині аудиторії незалежно від її розмірів, акустичних
особливостей та кількісного складу студентської групи;

динамічний діапазон (уміннѐ переходити від мінімального рівнѐ
гучності до максимального і навпаки відповідно до змісту, характеру й
емоційного наповненнѐ сказаного;

висотний діапазон (підвищеннѐ і пониженнѐ голосу, ѐке забезпечую
різноманітну мелодику мовленнѐ);

тембральний діапазон (різноманітність тембрів, уміннѐ змінявати
звукове забарвленнѐ голосу, завдѐки ѐкому досѐгаютьсѐ його виразність та
емоційний вплив);

благозвучність (чистота і ѐсність тембру);

гнучкість, рухливість (здатність голосу варіявати висоту, гучність і
тембр);

витривалість (висока працездатність голосу, що дозволѐю
витримувати тривале навантаженнѐ).

сугестивність (здатність голосу впливати на емоції і поведінку
студентів).

57

На наш поглѐд, зазначені характеристики можна вважати складовими
риторичної культури викладача закладу вищої освіти, ѐку ми розглѐдаюмо ѐк
динамічне системне утвореннѐ, що виражаютьсѐ в оригінальному мовленнювотворчому продукті (промові, лекції, бесіді, повідомленні, науковій доповіді
тощо) *3+.
Аналіз досліджень, на які спирається автор. Представлені вище
компоненти техніки мовленнѐ педагога достатньо ґрунтовно досліджені у
численних наукових працѐх. Проблему розвитку риторичних ѐкостей педагога
досліджували В. Абрамѐн, В. Герман, І. Зѐзян, Г. Сагач, Х. Леммерман, П. Сопер
та ін. Питаннѐ мовленнювої підготовки майбутніх педагогів представлені у
публікаціѐх Ю. Барбіної, В. Гриньової, О. Залябівської, О. Семеног та ін.Проте, на
наш поглѐд, недостатньо уваги дослідників приділено такій важливій і
професійно-необхідній ѐкості голосу педагога, ѐк сугестія, аналізу ѐкої і
присвѐчена наша публікаціѐ.
Постановка мети, завдання.У статтіокреслимо сутність категорії «сугестіѐ
педагогічного голосу», з’ѐсуюмо головні функції, характеристики сугестивного
компоненту голосу викладача; визначити рівні та шлѐхи (методи) розвитку ціюї
ѐкості.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сугестія (навіяваннѐ) – це
особливий вид впливу на психічну сферу лядини, що викликаю некритичне
сприйнѐттѐ і, головне, глибоке засвоюннѐ певної інформації *1+. До засобів
сугестивного впливу в процесі педагогічної взаюмодії можна віднести виглѐд
викладача, його авторитет, науковий і соціальний статус, вербальні і
невербальні засоби тощо. На наш поглѐд, одним із найбільш діювих засобів
сугестивного впливу ю голос викладача [10]. Ми розглѐдаюмо сугестивність ѐк
одну з важливих характеристик педагогічного голосу.
А. Макаренко у лекціѐх, листах, публікаціѐх, художніх творах приділѐв
значну увагу питання володіння голосом ѐк важливому елементу педагогічної
майстерності. Педагогічна майстерність, вважав наш видатний землѐк, полѐгаю і
в постановці голосу вихователѐ, і в розвитку уміннѐ керувати мімікоя і
пластикоя *7; 8, с. 51+.
Дослідник проблем сучасної риторики П. Сопер слушно зауважую, що
ставленнѐ до лядини з боку оточуячих значноя міроя детерміновано
враженнѐм від її голосу *9+. На наш поглѐд, сугестивний вплив педагогічного
голосу виникаю внаслідок взаюмодії змістової основи мовленнѐ з його
інтонаційними, емоційними, тембральними та темпоритмічними (тривалість,
пауза, темп, ритм) характеристиками .
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Використовуячи сугестивні можливості голосу, викладач у процесі
педагогічного спілкуваннѐ опановую увагоя студентів, викликаю відповідні
роздуми, емоції, мотиви, тим самим стимуляячи поведінкові реакції та
конкретні дії.
На основі аналізу джерел виділимо рівні сугестивності педагогічного
голосу:
1)
низький рівень характеризуютьсѐ тим, що голос привертаю до себе
увагу, маю індивідуальне темброве забарвленнѐ. Зміст сказаного краще
проникаю у свідомість і підсвідомість слухача. Голос не обов'ѐзково повинен
бути особливо приюмним. Іноді увагу привертаю навіть неблагозвучний голос.
Перший рівень сугестивності педагогічного голосу здатний встановити
початковий контакт між викладачем та студентом.
2)
середній рівень сугестивності голосу на відміну від першого
здатний викликати більш сильну емоційну реакція. На цьому рівні педагогоратор спрѐмовую розумову діѐльність слухачів (студентів) у потрібне русло,
емоційно забарвляю текст, розставлѐю чіткі змістові акценти.
3)
високий рівень сугестивності педагогічного голосу виражаютьсѐ в
тому, що реакції студентів набуваять поведінкового характеру. Слово
викладача, сказане з особливим емоційно-акустичним забарвленнѐм,
сприймаютьсѐ студентом на рівні підсвідомості ѐк імператив і спонукаю до
конкретних дій. Отже, третій рівень також можна назвати імперативно-оцінним
[6;10].
Імперативність (наказовість) педагогічного мовленнѐ необхідна при
застосуванні таких вербальних методів, ѐк вказівка, наказ, настанова,
розпорѐдженнѐ, санкціонуваннѐ відповідей студентів. Оціняваннѐ ѐкості
відповідей також може здійсняватисѐ засобами сугестії педагогічного голосу
(інтонаціѐ, темпоритм, емоційне забарвленнѐ, підтекст) при застосуванні таких
методів ѐк схваленнѐ, осуд, натѐк, жарт, іроніѐ, порада тощо.Таким чином, ми
приходимо до усвідомленнѐ важливості сугестивних ѐкостей педагогічного
голосу.
У зв’ѐзку з цим виникаю питаннѐ: ѐкі методи, засоби можуть бути
застосовані з метоя розвитку цього важливого компонента риторичної
культури?Спираясь на науково-методичні праці в галузі педагогічної творчості,
майстерності, риторики, виразного читаннѐ, театральної педагогіки та власного
практичного досвіду, визначимо кілька напрѐмків:
1)
щирість, природність мовленнѐ, переконаність, впевненість в
істинності сказаного через нервово-м'ѐзові механізми надаять голосу
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сугестивних властивостей, ѐкі, відповідно, викликаять у слухачів глибокі
роздуми та сильні емоції;
2)
підвищення сугестивного впливу безумовно сприѐю й емоційний
стан викладача-оратора, ѐкий відповідаю риторичній категорії «пафос». Пафос (з
від грецької – пристрасть) – це інтелектуальна, вольова переконаність
промовцѐ, ѐка виѐвлѐютьсѐ в тексті промови, а також в манері виступу оратора,
артистизмі, емоційному піднесенні *9+. Студент менш критично сприймаю зміст
мовленнѐ педагога, навіть ѐкщо вона суперечить сформованим попередньо
уѐвленнѐм.
3)
сугестивні характеристики голосу напрѐму залежать також від
роботи голосового апарату: типу диханнѐ, характеру змиканнѐ голосових
складок, позиції звукоутвореннѐ, використаннѐ резонаторів тощо. Зокрема,
м'ѐке, «тепле» звучаннѐ зумовлено вкляченнѐм грудного резонатору та
плавноя подачея диханнѐ, а «метал» у голосі з'ѐвлѐютьсѐ внаслідок щільного
змиканнѐ голосових зв'ѐзок та активізації фонаційного видиху. Отже, необхідно
стежити, щоб мовленнюве диханнѐ було стійким, плавним та помірним з
опороя на діафрагму.
На наш поглѐд, розвиток представлених вище умінь та навичок може бути
ефективно забезпечений використаннѐм акторських і вокальних тренінгів ѐк на
етапі навчаннѐ в закладі вищої освіти так і у процесі професійної діѐльності [2].
А. Макаренко був переконаний, що в майбутньому в педагогічних ЗВО буде
викладатисѐ і постановка голосу, і володіннѐ пластикоя тіла та мімікоя, і
акторський тренінг. Видатний педагог слушно зауважував, що «постановка
голосу маю значеннѐ не тільки длѐ того, щоб красиво співати або розмовлѐти, а
й щоб уміти найбільш точно, переконливо, владно виражати свої думки і
почуттѐ» *8, с. 246+.
Висновки. Таким чином, сугестивні властивості педагогічного голосу
можна аргументовано вважати складовими риторичної культури викладача, ѐкі
сприѐять ефективному розв’ѐзання професійних завдань. Сугестіѐ голосу
педагога – це влив на розумову активність та емоційний стан студентів
акустично-психологічними засобами з метоя підвищеннѐ ѐкості сприйнѐттѐ
інформації та спонуканнѐ до певних дій.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Наше дослідженнѐ
можна вважати невеличким кроком на шлѐху до створеннѐ методики
формуваннѐ ціюї професійно-важливої ѐкості. Очевидно, що більш ґрунтовне
дослідженнѐ можливостей педагогічного голосу вимагаю залученнѐ даних
акустики, психології, вокальної педагогіки, психолінгвістики.
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СКЛАДОВІ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА
Анотація. На підставі аналізу літературних джерел визначено складові
мовленнювої культури викладача:змістовність, правильність, точність, чистота, доречність,
багатство і різноманітність, а також виразність. Володіннѐ культуроя мовленнѐ сприѐю
формування мовленнювої майстерності.
Ключові слова: мовленнѐ, культура, педагогічна діѐльність, викладач.
Abstract. On the ground of analysis of literary sources, the components of the teacher's
speech culture are determined: content, correctness, accuracy, purity, relevance, richness and
diversity, as well as expressiveness. Mastering the culture of speech contributes to the formation of
speech skills.
Key words: speech, culture, pedagogical activity, teacher.

Постановка проблеми. На сучасному етапі перед закладами вищої освіти
стоїть завданнѐ постійного підвищеннѐ ѐкості освіти, модернізації її змісту,
розробки й упровадженнѐ освітніх інновацій та інформаційних технологій,
створеннѐ умов длѐ підготовки творчої, інтелектуальної, морально стійкої та
фізично досконалої особистості. Вирішити це завданнѐ спроможний
компетентний викладач, ѐкий здатний виконувати багатофункціональну
професійну діѐльність на високому рівні.
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Результати наукових досліджень доводѐть, що ю нагальна потреба у
формуванні особистості педагога, ѐкий би на достатньо високому рівні володів
технологіѐми комунікації. Комунікаціѐ - це інформаційний обмін, ѐкий
відбуваютьсѐ не тільки у словесній формі, а й у мові жестів, міміки, тональності,
голосовій модулѐції, зовнішньому виглѐді та поведінці. А це можливо лише в
тому разі, коли викладач майстерно володію культуроя мовленнѐ ѐк одним із
найважливіших інструментів професійної педагогічної діѐльності *6+.
Мовленнюва культура викладача ю показником його педагогічної культури,
засобом самовираженнѐ його особистості.
Аналіз досліджень, на які спирається автор.Мовленнюва культура
викладача вивчаласѐ ѐк об’юктивна ознака його готовності до професійної
діѐльності. О. Семеног зазначаю, що викладач ѐк «елітарна мовна особистість
повинний мати фундаментальні знаннѐ мови та літератури в поюднанні з
традиціѐми національного вихованнѐ, характеризуватисѐ розвиненим
мисленнѐм, інтелектом, мовленнювоя пам’ѐття, мовним чуттѐм, спроможний
забезпечити ефективний педагогічний вплив» *8+. В.Пасинок підкресляю, що
ефективність професійної діѐльності педагога переважно визначаютьсѐ рівнем
сформованості в нього майстерного спілкуваннѐ з іншими учасниками
освітнього процесу. За допомогоя педагогічного спілкуваннѐ здійсняютьсѐ
передача певного суспільного й професійного досвіду від викладача до тих, хто
навчаютьсѐ, а також відбуваютьсѐ обмін особистісними характеристиками,
пов’ѐзаними з життѐм взагалі *6,7+. Недостатнѐ мовленнюва культура ѐк
писемна, так і усна, на думку В.Шупеніної, знижую рейтинг будь - ѐкого
професіонала, чиѐ діѐльність пов’ѐзана з мовленнювим спілкуваннѐм. *9+.
Постановка мети, завдання.У межах дослідженнѐ окреслимо складові
мовленнювої культури викладача.
Виклад основного матеріалу дослідження. Культура ѐк зміст і певна
характеристика життюдіѐльності лядини та суспільства багатогранна. Термін
«культура» близький за значеннѐм до таких педагогічних категорій, ѐк «освіта»,
«вихованнѐ», «розвиток» [1].На думку дослідників, культура – це
освіченість,вихованість лядини, рівень володіннѐ ѐкоясь галуззя знань або
діѐльністя [1, 2].У цьому розумінні понѐттѐ культура наближаютьсѐ до понѐттѐ
професійної культури.
Педагогічна культура викладача – це проѐв загальної культури в умовах
педагогічного процесу, що характеризую високий рівень духовного розвитку
педагога та його професійної майстерності *6, 407+.Важливим длѐ педагогічної
культури викладача ю творча складова його діѐльності, що потребую
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нестандартного художньо-педагогічного мисленнѐ, довершеності творчої
манери, органічного взаюмозв’ѐзку і взаюмодії художніх і педагогічних дій,
креативних професійних та особистісних здібностей *8+.
У структурі педагогічної культури викладача можна виокремити такі
компоненти: педагогічні знаннѐ; педагогічні почуттѐ та мотиви; педагогічні
переконаннѐ; педагогічні уміннѐ та навички; організаторсько-педагогічні
здібності; культура спілкуваннѐ та педагогічний такт.Кожен із компонентів
педагогічної культури – це велика кількість взаюмопов’ѐзаних елементів .
Дослідники наголошуять на важливості умінь дотримуватисѐ сталих мовних
норм, невимушеному, цілеспрѐмованому майстерномууживанні мовних
засобів незалежно від мети й обставин спілкуваннѐ *6, 8].
Культура мовленнѐ – це сукупність і система комунікативних ѐкостей
мовленнѐ; загальноприйнѐтий мовний етикет: типові формули вітаннѐ,
прощаннѐ, побажаннѐ, запрошеннѐ, ѐкі зміняятьсѐ залежно від ситуації
спілкуваннѐ, від соціального стану, освітнього, вікового рівнѐ тих, хто
спілкуютьсѐ *4+; лінгвістична наука, ѐка досліджую проблеми нормалізації
мовленнѐ, розроблѐю рекомендації з умілого використаннѐ мови і даю змогу
володіти різними функціональними стилѐми мови, підпорѐдковувати мовні
засоби основній меті в конкретних мовних ситуаціѐх *7+. Вибір та організаціѐ
мовних засобів, ѐкі в тій чи іншій ситуації спілкуваннѐ, за умови дотриманнѐ
сучасних
мовних норм і етики спілкуваннѐ, дозволѐять забезпечити
найбільший ефект у досѐгненні поставлених комунікативних задач
характеризуять мовленнюву культуру викладача *9+.
Виділѐять основні ознаки культури мовленнѐ викладача: змістовність,
правильність, точність, чистота, доречність, багатство і різноманітність, а також
виразність. Відповідно, культура мовленнѐ утверджую певні норми (критерії,
нормативні рівні), ѐкі сприѐять удосконалення мовленнѐ, шлѐхом їх
дотриманнѐ підвищуютьсѐ рівень мовленнювої культури особистості.
Культура мовленнѐ педагога характеризуютьсѐ багатогранністя і
розкриваютьсѐ в уміннѐх дотримуватись спокійного, доброзичливого тону у
спілкуванні; слухати, ставитизапитаннѐ; аналізувати виступ; встановлявати
контакт; розуміти лядину; оріюнтуватисѐ в ситуації спілкуваннѐ; зацікавити
розповіддя. Володіннѐ культуроя мовленнѐ сприѐю формування мовленнювої
майстерності.
Висновки. Аналіз наукових джерел з проблеми культури мовленнѐ
педагога дозволѐю виділити низку таких складових: змістовність, правильність,
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точність, чистота, доречність, багатство і різноманітність, а також виразність.
Володіннѐ культуроя мовленнѐ сприѐю формування мовленнювої майстерності.
Перспективи
подальших
розвідокполѐгаятьу
визначенніознак
професійно-мовленнювої культури фахівців фізичного вихованнѐ
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РОЛЬ КУРСУ «ТИПОЛОГІЯ ПОМИЛОК»
УФОРМУВАННІ ІНФОМЕДІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ ФІЛОЛОГІВ:
ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД
Анотація. У статті окресляютьсѐ можливість інтеграційного підходу до
впровадженнѐ проюкту IREX "Вивчай та розрізнѐй: інфомедійна грамотність» у курс
«Типологіѐ помилок». Доводитьсѐ, що таке поюднаннѐ дозволить покращити ѐкість
підготовки й формуваннѐ компетентностей майбутніх педагогів, а саме: здатності
фіксувати відхиленнѐ від норм сучасної українського літературної мови та редагувати
тексти й медіакультуру (критичне мисленнѐ, інфомедійну й візуальну грамотність,
соціальну толерантність, стійкість до впливів та ін.).
Ключові слова: візуальна грамотність, інфомедійна грамотність, критичне
мисленнѐ, медіакультура, медіаграмотність, помилка.
Abstract. The article outlines the possibility of an integration approach to the
implementation of the IREX project «Study and distinguish: infomedia literacy» in the course
«Typology of mistakes», it is proved that this combination will improve the quality of training and
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formation of competencies of future teachers, namely: ability to fix deviations from the norms of
the modern Ukrainian literary language and edit texts and media culture (critical thinking,
infomedia and visual literacy, social tolerance, resistance to impacts, etc.).
Key words: visual literacy, infomedia literacy, critical thinking, media culture, media
literacy, mistake.

Постановка проблеми. Одне з найважливих завдань реформуваннѐ
вищої педагогічної освіти – підготовка висококваліфікованих медіаграмотних
учителів, ѐкі майстерно володіять уміннѐми ефективного пошуку інформації, її
систематизації, запобігати ризикам у комунікації, обґрунтовувати власну
позиція, оцінявати та інтерпретувати події, протидіѐти мові ворожнечі,
ідентифікувати проѐви пропаганди, ботів, тролів, фейки, маніпулѐція, втілявати
ідеї завдѐки онлайн-інструментам тощо.
Автор статті ю учасником проюкту IREX «Вивчай та розрізнѐй: інфомедійна
грамотність», ѐкий виконуютьсѐ Радоя міжнародних наукових досліджень та
обмінів за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки та Посольства
Великої Британії в Україні, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України
та Академіюя української преси. Основне завданнѐ проюкту, а отже, й нашої
діѐльності, вбачаюмо у створенні ефективної сталої моделі інтеграції навичок
критичного сприйнѐттѐ інформації в навчальний процес вищої і загальної
середньої освіти.
Аналіз досліджень, на які спирається автор.Актуальність проблеми
формуваннѐ медіакультури майбутнього педагога зумовлена потребоя
формуваннѐ навичок критичного сприйнѐттѐ інформації та усвідомленнѐ
цінності високоѐкісної інформації в контексті реалізації цих компетентностей у
шкільній освіті. Формуваннѐ інфомедійної грамотності сучасного вчителѐ
набуваю особливої значущості на етапі впровадженнѐ Міністерством освіти і
науки України навчальної дисципліни «медіаграмотність» у шкільний курс.
Проблеми медіаосвіти, медіакультури й медіаграмотності перебуваять в полі
зору українських учених таких, ѐк О. Волошеняк, В. Даниленко, І. Задорожнѐ,
В.Іванов, Т. Іванова, Л. Калініченко, Т. Кузнецова, В. Лісостанський, В. Мележик,
О.Семеног, О. Тараненко та ін. [3; 4].
Постановка мети, завдання. Автор статті поставив за мету інтегрувати
деѐкі аспекти проюкту IREX «Вивчай та розрізнѐй: інфомедійна грамотність» у
курс «Типологіѐ помилок» (освітній рівень «бакалавр», спеціальність «Середнѐ
освіта. Українська мова і література. Редактор освітніх видань»), зокрема.
розробити практичні занѐттѐ на такі теми: «Загальна типологіѐ помилок. Мовні
помилки»; «Редакторський аналіз помилок у тексті».
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Виклад основного матеріалу. Навчальний курс «Типологіѐ помилок» ю
частиноя низки професійно оріюнтованих дисциплін, що сприѐять
удосконалення фахової роботи з підготовки майбутніх учителів. Він передбачаю
усвідомленнѐ феномену помилки в різних галузѐх наукового знаннѐ, осѐгненнѐ
конструктивної типології помилок, розуміннѐ причин їх поѐви, адекватне
оціняваннѐ мовних фактів із поглѐду нормативності/ ненормативності та
функціональної доцільності. Професійна діѐльність потребую, окрім теоретичних
знань, специфічних умінь і навичок, пов’ѐзаних із підвищеннѐм рівнѐ мовної
культури будь-ѐкого тексту. Пропонований курс маю на меті допомогти
майбутнім фахівцѐм філологічного профіля виробити такі вміннѐ й навички.
Завданнѐ навчальної дисципліни – формуваннѐ культуромовної
особистості студента через дослідженнѐ наукових поглѐдів на анормативи;
з’ѐсуваннѐ основних аспектів вивченнѐ феномена помилки в різних галузѐх
науки; усвідомленнѐ вербальних і невербальних причин поѐви помилок;
виробленнѐ навичок самостійних спостережень над мовними фактами, їх
аналіз, класифікаціѐ, виѐвленнѐ помилок і редагуваннѐ; виробленнѐ вмінь
знаходити шлѐхи подоланнѐ анормативів у писемному й усному мовленні.
Основна компетентність, ѐку надаю опануваннѐ дисципліни, – здатність
фіксувати відхиленнѐ від норм сучасної українського літературної мови та
редагувати тексти.
Вважаюмо, що визначені завданнѐ ю цілком придатними длѐ інтеграції
компетентностей проюкту IREX «Вивчай та розрізнѐй: інфо-медійна
грамотність», а саме: критичне мисленнѐ: вміннѐ ставити запитаннѐ,
обґрунтовувати власну думку, оцінявати та інтерпретувати події, проводити
паралелі з сучасністя, аналізувати передумови та причини події; інфомедійна
грамотність: вміннѐ ефективно шукати інформація, працявати з джерелами й
першоджерелами; вміннѐ відрізнѐти факти від суджень; уміннѐ
систематизувати інформація, висувати гіпотезу та оцінявати альтернативи;
соціальна толерантність: уміннѐ ідентифікувати та протидіѐти мові
ворожнечі, стереотипам і дискримінації; формувати навички етичного
спілкуваннѐ; цифрова безпека: розуміннѐ цифрового сліду; візуальна
грамотність: уміннѐ аналізувати фото, символи, інфографіку; стійкість до
впливів: уміннѐ ідентифікувати проѐви пропаганди, фейки й маніпулѐція, вплив
медіа на емоції; інноваційність: уміннѐ втілявати ідеї завдѐки онлайнінструментам тощо.
Практичне занѐттѐ на тему «Загальна типологіѐ помилок. Мовні
помилки» проводимо за таким планом:
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1.
Поглѐди вчених на загальну типологія помилок.
2.
Класифікаціѐ помилок: мовні, логічні, комунікативно-прагматичні,
композиційні помилки; помилки редактора.
3. Мовні помилки.
3.1. Орфоепічні та акцентуаційні помилки.
3.2. Орфографічні та пунктуаційні помилки.
3.3. Помилки у слововживанні.
3.4. Помилки-інтерфереми.
3.5. Помилки у зв’ѐзку слів.
3.6. Стилістичні помилки.
Студенти під час підготовки до занѐттѐ виконуять такі завданнѐ:
1.
Ґрунтовно опрацяйте такі матеріали:
- Складні випадки слововживаннѐ.
- Складні випадки керуваннѐ.
- Назви мешканців населених пунктів України (див. додатки до книги
В. Герман, Н. Громової Культура української мови. Суми, 2014) *1+.
- Правильні відповідники до слів інтерферентної будови.
- Типові лексичні й граматичні помилки та їхні правильні відповідники
(Див. додатки до книги Фаріон І. Мовна норма: знищеннѐ, пошук,
віднова(культура мовленнѐ публічних лядей. Івано-Франківськ, 2013) *4+.
2.
Переглѐньте освітні друковані або інтернет-виданнѐ, запропоновані
у списку літератури в робочій навчальній програмі, підберіть і роздрукуйте
5 топ-новин у галузі освіти (фрагменти текстів обсѐгом 100-150 слів) із мовними
помилками різних типів. Поміркуйте, ѐкі емоції викликаять ці топ-новини (див.
схему «Колесо емоцій»).
Запропонуйте відредаговані варіанти та подайте інформація про
джерело:
- длѐ газети та журналу: точна назва виданнѐ; число, день, місѐць, рік;
бажано вказати й автора та назву статті;
- длѐ книги та наукової статті: опис згідно з вимогами ДАК (прізвище та
ініціали автора, назва книги, місто, назва видавництва, рік виданнѐ, сторінка;
длѐ статті в збірнику − автор, назва статті, назва збірника і його вихідні дані,
сторінка).
3. Проведіть відеоопитуваннѐ студентів на факультеті чи в студентському
містечку на тему: «Що ви чули про реформи в освіті? Чи підтримуюте Ви їх?».
Представте відеоінтерв’я в мультимедійному форматі на занѐтті. Проаналізуйте
мовні помилки, ѐкі Ви зафіксували під час інтерв’яваннѐ.
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Запишіть ваш відеоблог на ця ж тему, розмістіть його в соціальних
мережах. Намагайтесѐ не припускатисѐ мовних помилок. Не створяйте фейки
(Зверніть увагу на слайд «Фейки»). Представте відеоблог у мультимедійному
форматі на занѐтті.
Практичне занѐттѐ на тему «Редакторський аналіз помилок у тексті»
проводимо за таким планом:
1.
Понѐттѐ редакторського аналізу помилок у текстах.
2.
Структура редакторського аналізу помилок у текстах.
- Мовні помилки.
- Орфографічні та пунктуаційні помилки.
- Помилки у слововживанні.
- Помилки-інтерфереми.
- Помилки у зв’ѐзку слів.
- Стилістичні помилки.
2. Логічні помилки.
- Порушеннѐ логічних зв'ѐзків між елементами повідомленнѐ.
- Помилки в порушенні закону тотожності.
- Помилки в порушенні закону несуперечності.
- Помилки в порушенні закону достатньої підстави.
3. Комунікативно-прагматичні помилки.
- Помилки на етапі добору елементів майбутнього висловляваннѐ
(помилки етапу членуваннѐ початкового задуму).
- Помилки в означенні клячових моментів (аспектів) майбутнього
повідомленнѐ.
- Вади у словесному вираженні задуму (лексична розгортка і граматичне
конструяваннѐ).
- Помилки на етапі побудови висловляваннѐ.
3. Композиційні помилки (порушеннѐ рубрикації тексту): послідовності і
пропорційності розташуваннѐ складових частин, порушеннѐ норм оформленнѐ
сторінки, недотрманнѐ абзаців, нумерації, членуваннѐ на частини, оформленнѐ
заголовків, підзаголовків, таблиць, покликань, літератури тощо.
4. Копіявальні помилки (спотвореннѐ).
5. Редакторський висновок про мовну, логічну, комунікативну,
композиційну культуру автора тексту.
Студенти під час підготовки до занѐттѐ виконуять такі практичні
завданнѐ:
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1. Підготуйтесѐ до редакторського аналізу текстів за поданоя вище
структуроя.
2. Длѐ редакторського аналізу помилок оберіть медійну діѐльність
певного політика, ѐкий опікуютьсѐ питаннѐми освіти.
2.1. Дослідіть його публічну медійну діѐльність: виступи в парламенті, у
громадських місцѐх, у мас-медіа (телебаченні, радіо, друкованих медіа,
соціальних мережах, інтернет-сайтах). Використовуйте інформація різного
формату: блоги, відео, новини, соціальні мережі тощо. Працяйте за схемоя
«Мою медіаполе».
2.2. Проаналізуйте обрані Вами медіатексти, використовуячи всі подані
в робочій навчальній програмі слайди, за схемоя:
автор тексту;
тип контенту;
цільова аудиторіѐ;
упередженість/неупередженість тексту;
наѐвність/відсутність фейків;
факти/судженнѐ;
відсутність/наѐвність маніпулѐції, пропаганди, дезінформації;
соціальна толерантність: наѐвність/відсутність мови ворожнечі,
наѐвність/відсутність етичних норм, стереотипів.
2.3. Виконайте редакторський аналіз помилок двох медіатекстів обраного
Вами політика за поданоя вище структуроя редакторського аналізу помилок у
текстах.
2.4. Пошук інформації проводьте ефективно:
- використовуйте конкретні описові клячові слова длѐ звуженнѐ пошуку
та одержаннѐ точніших результатів;
- використовуйте длѐ пошуку синоніми;
- використовуйте символи *, «», & длѐ виділеннѐ конкретних слів або
висловів;
- зосереджуйте увагу на типах доменів URL: com = компаніѐ, .gov = вебсайт державного органу, .edu = навчальна установа, .org = організаціѐ;
- чітко визначайте формат інформації (блог, відео, новини, соціальні
мережі);
- використовуйте ѐкомога більше джерел інформації.
Використайте корисні посиланнѐ:
http://www.blogsearchengine.org – пошук інформації про лядину в блогах
https://drive.google.com/open?id=1RMxKPgySv
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_krybLmQOMbSDd0D5IMcFqJ – пошук по фото https://whois.net/
https://www.ip-tracker.org/locator/ip-lookup.php www.pravda.com.ua
tochka.net 1plus1.ua vesti.com – визначеннѐ власника ресурсу
https://webmii.com
https://www.facebook.com/friends/requests/
https://www.social-searcher.com – цифровий слід
2.5. Переглѐдаячи телевізійні передачі за участя обраного вами політика,
аналізуйте:
- хто власник каналу і чому саме на ньому виступаю політик (пригадайте
табл. «Власники медіа»);
- чи ю політик справжнім експертом у питаннѐх освіти та інших проблемах,
ѐкі він коментую;
- ѐк і де можливо перевірити інформація, джерела інформації, подія,
матеріали тощо, про ѐкі говорить політик;
- чи апеляять виступи політика до ваших емоцій і ѐких саме (переглѐньте
«Колесо емоцій»).
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином,
інтегративний підхід до упровадженнѐ проюкту IREX «Вивчай та розрізнѐй:
інфомедійна грамотність», зокрема в курс «Типологіѐ помилок», дозволить
покращити ѐкість підготовки й формуваннѐ компетентностей майбутніх
філологів, а саме: критичне мисленнѐ, інфомедійну й візуальну грамотність,
соціальну толерантність, стійкість до впливів тощо. Перспективу вбачаюмо в
окресленні інтеграційних можливостей проюкту з іншими темами курсу
«Типологіѐ помилок».
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ЦИФРОВИЙ ФОРМАТ ОСВІТИ ТА КОМУНІКАЦІЯ:
ОГЛЯД ОНЛАЙН- КУРСІВ
Анотація. Статтѐ присвѐчена оглѐду структури онлайн-курсів, ѐкі
розташовані на україномовних платформах та присвѐчені цифровій
комунікації та безпеці. Аналізуютьсѐ освітній контент курсів «Цифрова
безпека та комунікаціѐ в онлайні», «Ефективні комунікації длѐ освітніх
управлінців», «Цифрові комунікації в глобальному просторі».
Ключові слова: дистанційне навчаннѐ, масові відкриті онлайн-курси,
цифрова комунікаціѐ, цифрова безпека.
Abstract.The article is devoted to an overview of online courses provided on
Ukrainian platforms and dedicated to digital communications and security. The
educational content of the courses «Digital Security and Communication Online»,
«Effective Communications for Educational Managers», «Digital Communications in
the Global Space» is analyzed.
Ключові слова: distance learning, mass open online courses, digital
communication, digital security.
Постановка
проблеми.
Активне
упровадженнѐ
інформаційнокомунікаційних технологій в освітня діѐльності, поширеннѐ дистанційного
навчаннѐ, зокрема, масових відкритих онлайн курсів призвели до глобалізації та
інтернаціоналізації освітніх процесів. Водночас, однім із нагальних питань, що
потребуять вирішеннѐ, ю забезпеченнѐ ѐкісної комунікації в інформаційному
просторі нашої держави та всього світу.
Аналіз досліджень, на які спирається автор.Вплив інформаційнокомунікаційних технологій на розвиток суспільства та особистість зокрема
досліджували Р. Олексенко, В. Воронкова та ін. Процеси інформатизації освіти
лежали у колі досліджень М. Жалдака, Н. Морзе, О. Співаковського, О. Спіріна.
Вирішеннѐм питань впровадженнѐ дистанційного навчаннѐ займалисѐ І.Адамова,
В. Кухаренко та ін. Можливості масових онлайнкурсів досліджували
І. Бацуровська, І. ПримаченкоН. Тихомирова, О. Хорольський, С. Шаров та ін.
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Водночас, потребую аналізу освітній контент, нещодавно розташований на
платформах масових відкритих онлайкурсів.
Метою статті ю оглѐд онлайнкурсів із цифрових комунікацій та цифрової
безпеки, що розташовані на україномовних платформах масових відкритих
онлайн курсів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Натепер потужні можливості
інформаційно-комунікаційних технологій значно розширяять можливості
лядини щодо працевлаштуваннѐ, навчаннѐ, спілкуваннѐ, освіти упродовж
життѐ тощо. Водночас, інформатизаціѐ освіти ю пріоритетним напрѐмком
модернізації змісту освіти України, сприѐю підвищення її доступності та
відкритості *9, 119+, усвідомлення важливого значеннѐ інформації в розвитку
суспільства, поступовому зростання іміджу нашої країни ѐк розвинутої
цифрової держави.
Реалії сьогоденнѐ на деѐкий час розробили електронну форму навчаннѐ
основноя формоя освітньої діѐльності. Водночас, ідеѐ упровадженнѐ
технології електронного навчаннѐ (e-learning) не ю новоя, про що свідчать
численні наукові та методичні напрацяваннѐ. Це поѐсняютьсѐ концентраціюя
результатів лядської діѐльності в інформаційній сфері *1, 3+, ѐка надаю широкі
можливості длѐ обміну, оновленнѐ та зберіганнѐ інформації.
До основних форм електронного навчаннѐ відносѐть дистанційну форму
навчаннѐ та масові відкриті онлайн-курси, ѐкі характеризуятьсѐ
інтерактивністя, гнучкістя у виборі засобів та форм поданнѐ матеріалу,
забезпеченнѐ доступу до великої кількості навчальної інформації *8, 121+,
представленої в різних цифрових форматах; забезпеченнѐм зворотнього
зв’ѐзку, економічністя отриманнѐ знань, паралельністя отриманнѐ освіти
[1, с. 5+, популѐризаціюя навчальних закладів, ѐкі ю розробниками онлайн
курсів. Водночас, ми поділѐюмо думку дослідників *5, 59+ щодо підвищеннѐ
ефективності навчаннѐ за умови поюднаннѐ форм електронного навчаннѐ з
традиційними формами провадженнѐ освітньої діѐльності.
Усім бажаячим підвищити своя кваліфікація та опанувати новими
знаннѐми україномовні платформи масових відкритих онлайн-курсів
«Відкритий університет Майдану» (ВУМ), EdEra та Prometheus пропонуять
різноманітні онлайн-курси. Одним із важливих питань, що розглѐнуто на
зазначених вище онлайн платформах, ю забезпеченнѐ ефективної комунікації та
безпеки в інформаційному просторі.
Не викликаю сумніву той факт, що в умовах інформаційного суспільства
з’ѐвлѐятьсѐ нові формі цифрової комунікації між лядьми, установами,
72

державами тощо. Наразі комунікаційні процеси стаять більш глобалізованими,
збільшуютьсѐ кількість та ѐкість комунікацій між лядьми, зростаю ефективність
спілкуваннѐ *2, 171+. Особливо це стосуютьсѐ підростаячого поколіннѐ, ѐке
багато часу перебуваю в мережі Інтернет, спілкуютьсѐ, навчаютьсѐ *6, 34],
обміняютьсѐ думками, розважаютьсѐ тощо. Водночас, спостерігаютьсѐ
відсутність певного контроля за діѐльністя молоді в мережі Інтернет, що може
призвести до негативних ситуацій. Наприклад, це може бути маніпуляваннѐ
думками та поведінкоя споживачів інформації з метоя отриманнѐ певної
користі (матеріальної та/або нематеріальної).
Щоб цього не сталосѐ, лядина повинна мати певний рівень цифрової
культури, ѐка стосуютьсѐ передусім соціологічних та культурологічних процесів
[3, 9+. Інші дослідники звертаять увагу на наѐвність в особистості розвинутої
медіакультури, що стосуютьсѐ різних аспектів процесу комунікації та передачі
цінностей та сенсів через інформаційно-комунікаційні технології *2, 173+. У
вузькому сенсі лядина повинна володіти медіаграмотністя, відрізнѐти
правдиву інформаціюя від неправдивої, нести відповідальність за спотвореннѐ
інформації, пристосовуватисѐ до мінливого інформаційного розмаїттѐ *7, 161].
З іншого боку, виховний та освітній контент, розміщений у цифровому просторі,
дозволить сформувати у користувачів відповідні компетентності та не попасти
під негативний вплив *6, 35].
Розглѐд цифрової комунікації та безпеки продовжимо аналізом трьох
онлайн-курсів: «Цифрова безпека та комунікаціѐ в онлайні» (ВУМ), «Ефективні
комунікації длѐ освітніх управлінців» (EdEra), «Цифрові комунікації в
глобальному просторі» (Prometheus). Розробниками онлайн-курсів зазначених
платформ ю провідні лектори, відомі фахівці, суспільні діѐчі тощо, ѐкі ділѐтьсѐ з
користувачами власним досвідом *4, 96+, успішноя професійноя діѐльністя,
лайкфаками тощо.
Останнім часом користувачі мобільних телефонів, персональних
комп’ятерів, ноутбуків презентуять своя діѐльність у соціальних мережах, ѐкі
на сьогодні ю одним із найбільш ефективних способів поюднати мільйони лядей
в онлайн-просторі. Звісно, соціальні мережі маять багато переваг (швидкий
доступ до нових, спілкуваннѐ на відстані, обмін медіаповідомленнѐми та
думками на різні теми) та окремі недоліки (втрата вільного часу та зору,
небезпека маніпуляваннѐ з боку шахраїв, можливі психічні та психологічні
проблеми) *9, 121+.
Наш досвід показую, що навчитисѐ основам та деѐким особливостѐм
використаннѐ цифрової безпеки та комунікації в онлайн можна за допомогоя
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проходженнѐ курсу «Цифрова безпека та комунікаціѐ в онлайні» на платформі
ВУМ. Курс спрѐмований на те, аби допомогти користувачам вивчити приховані
можливості соціальних мереж Facebook, Twitter чи YouTube. Навчаячись на
цьому онлайн-курсі, кожний слухач може дізнатисѐ корисну інформація про те,
ѐк соціальні мережі можуть допомогти виконати певну роботу. Дуже важливо
правильно реагувати на негативні коментарі, ѐкі залишаять у постах
недосвідчені початківці або фахівці. Тут доречно своючасно вийти з
комунікаційної кризи та захистити себе. Не менш важливим ю те, аби навчитисѐ
захистити себе від небажаного листуваннѐ чи поширеннѐ секретної інформації.
Викладачі у навчальному курсі пропонуять відеоматеріали длѐ
переглѐду, післѐ чого слухачі повинні пройти тестовий контроль у виглѐді
декількох модулів до певних частин. За результатами переглѐду відеолекцій
можна вивчити такі теми:
1. Чому важливо розуміти технологічну складову Інтернету і ѐк це впливаю
на успішність комунікації?
2. Клячові принципи пошуку інформації в мережі. ак ефективно шукати в
Інтернеті.
3. Комунікаціѐ в онлайні. Основні принципи та репутаційні ризики.
4. ак правильно комунікувати під час кризових ситуацій та ѐк працявати з
негативом?
5. Цифрова безпека. Робота з пристроѐми та інформаціюя. Контроль над
обліковими записами. Фішинг.
6. Комунікаціѐ в онлайні. Facebook, Twitter, YouTube: ѐк працявати з
клячовими майданчиками.
7. Можливості відео у Facebook. Facebook Insights: чому важливо
працявати зі статистикоя.Групи та сторінки у Facebook: ѐка різницѐ.
8. ак працявати в Twitter, YouTube. Чому важливі підписки на канали
YouTube та ін.
Слухачі, ѐкі обрали курс, можуть самостійно планувати свою навчаннѐ та
переглѐдати відеоматеріали.
Післѐ уважного переглѐду відеослухач матиме змогу пройти підсумковий
тест, представивши власні результати щодо особливостей цифрової безпеки та
комунікації в онлайн. Мінімальний рівень проходженнѐ підсумкового тесту
складаю 75%. Родзинкоя онлайн-платформи ВУМ, зокрема, і в цьому курсі ю те,
що післѐ проходженнѐ тестового контроля перевірити результат можна у
згенерованому окремо документі pdf, що дозволѐю зберегти його окремо на
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комп’ятері. У документі вказуютьсѐ, чи ю правильноя відповідь, ѐка поставлена
користувачем.
Не менш цікавим ю курс на онлайн-платформі EdEra під назвоя
«Ефективні комунікації длѐ освітніх управлінців». Перший модуль («Стратегічні
комунікації») містить 9 лекцій, а другий («Взаюмодіѐ з медіа і журналістами») –
7 лекцій. Цікавими длѐ користувачів можуть бути теми: ѐк працяять масмедіа,
розробка повідомленнѐ, що таке репутаціѐ та комунікаціѐ, основні принципи
плануваннѐ, ѐк бути почутим та ін. Деѐкі лекції представлені у двох частинах, що
дозволѐю користувачам краще розібратисѐ в тематиці курсу.
Під час навчаннѐ слухачі можуть ставити запитаннѐ викладачам. Численні
запитаннѐ лунаять на адресу розробників та лекторів у такій варіації: У ѐкий час
доречно проходити навчаннѐ? Чи потрібно брати участь в обговоренні на
форумі курсу? ак це буде впливати на результат слухача? Чи будуть матеріали
курсу доступні післѐ завершеннѐ курсу? Користувачі на всі питаннѐ отримуять
вичерпні відповіді.
До кожної лекції представлені проміжні завданнѐ, на виконаннѐ ѐких
обмежень у часі не маю. Лекції мстѐть різну кількість тестових завдань та
можуть бути оцінені по-різному від 1 до 6 балів за тест. Ю лекції, де
розробниками не передбачено виконаннѐ завдань післѐ їх прослуховуваннѐ. За
результати проходженнѐ тестів, ѐкщо слухач курсу набираю 60%, у його
особистому кабінеті буде згенерований сертифікат.
Не менш актуальним та цікавим длѐ слухачів ю курс «Цифрові комунікації
в глобальному просторі» на онлайн-платформі Prometheus. Ресурс містить
рубрику додаткових матеріалів, де вміщена інформаціѐ до окремих тем курсів:
створеннѐ вебкурсів, графічні редактори, тексти в цифрових комунікаціѐх.
Здебільшого це посиланнѐ на електронні словники та довідники, де слухачі
можуть покращити мовну компетентність, а також графічні редактори, ѐкі
потрібні в сучасному глобальному інноваційному просторі.
Так, наприклад, ѐкщо говорити про вивченнѐ теми «Тексти у цифрових
комунікаціѐх», то слухачі маять можливість ознайомитисѐ із додатковими
матеріалами длѐ покращеннѐ мовної складової з української мови. Тут доречно
переглѐнути запропоновані джерела: перевірка граматичних та стилістичних
норм– LanguageTool, боротьба із запозиченнѐми– Словотвір, словник-онлайн та
охайне оформленнѐ – Реформатор. Длѐ кращого розуміннѐ англомовних текстів
можна скористатисѐ такими додатковими матеріалами: перевірка орфографії –
Grammarly, перевірка стилістики – HamingwayApp, всебічна перевірка текстів –
ProwritingAid. За допомогоя таких додаткових матеріалів можна вільно
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спілкуватисѐ в онлайн-режимі зі слухачами курсу, з однодумцѐми чи
зацікавленими особами.
Висновки. Отже, проаналізовані онлайн-курси розташовані на
україномовних платформах масових відкритих онлайн-курсах («Відкритий
університет Майдану», EdEra та Prometheus). Курси безкоштовні, дозволѐять
дізнатисѐ багато нового про способи та правила комунікації в онлайн просторі.
Післѐ виконаннѐ всіх умов курсу та накопиченнѐ відповідної суми балів
користувач отримую сертифікат.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі. У подальших
дослідженнѐх передбачаютьсѐ розглѐнути онлайн курси, що розташовані на нових
україномовних платформах WiseCow та Діѐ (Цифрова освіта) і стосуятьсѐ
підвищеннѐ комунікативної та соціальної компетентності користувачів Інтернетпростору.
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МЕДІАГРАМОТНІСТЬ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА
Анотація. У статті розкрито сутність понѐттѐ «медіаграмотність» ѐк важливої
складової професійно-методичної компетентності вчителѐ-словесника. Окреслено шлѐхи
інтеграції інфомедійної грамотності у курс «Методика навчаннѐ української мови» з
метоя формуваннѐ медіакомпетентного вчителѐ, здатного володіти не лише
традиційними і сучасними інформаційними технологіѐми, а й грамотно розбиратисѐ в
отриманій інформації, критично мислити, робити усвідомлений вибір упродовж життѐ.
Ключові слова:медіаграмотність, компетентність, інтеграціѐ, учитель-словесник,
професійна підготовка.
Abstract.In the article the notion "media literacy" is outlined. It is an important component
of professional and methodical competence of the teacher philologist. The ways of integration of
media literacy into the course of "Methodology of teaching Ukrainian language" is described. The
aim of which is formation a media competent teacher, who is able to possess not only traditional
and modern information technologies, but is able to be competent at received information, to think
critically, make conscious choice during the life.
Keywords: media literacy, competence, integration, vocabulary teacher, professional
training.

Постановка проблеми.У Концепції нової української школи зазначено, що
«найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці,
ѐкі вміять навчатисѐ впродовж життѐ, критично мислити, ставити цілі й
досѐгати їх, працявати в команді, спілкуватисѐ в багатокультурному середовищі
та володіти іншими сучасними вміннѐми» *4+. Відповідно посиляятьсѐ вимоги
до професійної підготовленості фахівців, ѐкі зможуть досѐгти успіхів, маячи
високий рівень професійної компетентності, що ґрунтуютьсѐ на широкому
діапазоні різних компетенцій.
У структурі професійно-методичної компетентності вчителѐ одніюя з
таких компетенцій ю медіаграмотність. Вона необхідна длѐ професійної
субкультури випускників усіх напрѐмів і безпосередньо пов’ѐзана з успіхом
лядини у суспільстві. У цих умовах вища освіта повинна забезпечити потребу
суспільства в медіакомпетентних професіоналах, що зможуть інтегрувати
інфомедійну грамотність в шкільні предмети з метоя формуваннѐ
медіакомпетентного учнѐ, ѐкий вільно оріюнтуютьсѐ в наѐвному медіасвіті, маю
критичне мисленнѐ, ю творчим і самостійним.
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Аналіз досліджень, на які спирається автор.Проблемам медіаграмотності і
медіаосвіти присвѐчена низка наукових праць, зокрема Л.Баженової,
О.Волошеняк, О. Баранова, О. Бондаренко,Н. Найдьонової та ін.
Постановка мети, завдання. З урахуваннѐм наукових досліджень
розкриюмо особливості медіаграмотності ѐк важливої складової професійнометодичної компетентності вчителѐ, окреслимо шлѐхи інтеграції інфомедійної
грамотності у курс «Методика навчаннѐ української мови».
Виклад основного матеріалу дослідження. Ми постійно знаходимось під
впливом медіа, потоків інформації, але не завжди цѐ інформаціѐ
усвідомляютьсѐ й опрацьовуютьсѐ належно. Загалом українське суспільство ще
дуже мало знаю про інформаційну систему, про інформаційні війни, про те, ѐк
відбуваютьсѐ життѐ у сучасному цифровому світі. Щоб краще зрозуміти потребу
в
медіаграмотному
вчителеві,
простежимо
трактуваннѐ
понѐттѐ
«медіаграмотність» науковцѐми.
ак показую аналіз наукових джерел, медіаграмотність характеризуять так:
-«сукупність знань, навичок та умінь, ѐкі дозволѐять лядѐм аналізувати,
критично оцінявати і створявати повідомленнѐ різних жанрів і форм длѐ різних
типів медіа, розуміти й аналізувати процеси функціонуваннѐ медіа в суспільстві,
та їхній вплив» *2+;
- «здатність особистості контролявати споживаннѐ медіа» *1+;
- «результат медіа-освіти, вивченнѐ медіа. Чим більше лядина вивчаю
медіа (за допомогоя медіа), тим більше вона медіаграмотна, тобто
медіаграмотність – це здатність експериментувати, інтерпретувати, аналізувати
та створявати медіатексти» *6+;
– спроможність відповідно взаюмодіѐти з інформаційними потоками:
виконувати пошук, критично оцінявати, аналізувати і створявати медіатексти,
ѐкі поширяятьсѐ різними ЗМІ та комунікаціѐми *5+.
В Україні одним із головних кроків упровадженнѐ медіаосвіти ю Концепціѐ
медіаосвіти. У цьому документі медіаосвіту розглѐдаять ѐк важливий складник
модернізації національної освіти – елемент навчального процесу, ѐкий
планомірно формую в суспільстві медіакультуру, готую дітей і молодь до
безпечної та ефективної взаюмодії із сучасноя системоя медіа *3+. Медіаосвіта
– це підґрунтѐ длѐ шкільних предметів. Учитель, працяячи з інформаціюя зі
свого предмету, вчитьсѐ її декодувати, розуміти, застосовувати і представлѐти,
тим самим навчаячи й своїх учнів.
У системі професійної-оріюнтованої підготовки майбутнього вчителѐсловесника вагоме місце займаю курс «Методика навчаннѐ української мови»,
основна мета ѐкого полѐгаю в озброюнні студентів-філологів комплексом
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методів і прийомів успішного навчаннѐ української мови в сучасній школі,
уміннѐми і навичками їх творчого застосуваннѐ. У межах курсу питаннѐм
інтеграції інфомедійної грамотності присвѐчений розділ «Медіакультура
сучасного вчителѐ-словесника», у ѐкому розкриваятьсѐ питаннѐ про користь і
небезпеки, ѐкі можуть нести цифрові технології, про особливості використаннѐ
новітніх технологій у підготовці майбутнього вчителѐ-словесника.
Розділ спрѐмовуюмо на розвиток таких компетентностей:
медіаграмотність: розуміннѐ, ѐк працяять медіа, вміннѐ визначати
жанри журналістських повідомлень, розуміннѐ понѐть цензури, самоцензури,
вміннѐ аналізувати твори кіномистецтва,вміннѐ аналізувати рекламу,
розрізнѐти її типи;
- критичне мисленнѐ: уміннѐ ставити запитаннѐ, обґрунтовувати власну
думку, оцінявати та інтерпретувати події, проводити паралелі з сучасністя,
аналізувати передумови та причини події;
інфомедійна грамотність: уміннѐ ефективно шукати інформація,
працявати з джерелами й першоджерелами; уміннѐ відрізнѐти факти від
суджень; уміннѐ систематизувати інформація, ставити гіпотезу та оцінявати
альтернативи;
соціальна толерантність: уміннѐ ідентифікувати та протидіѐти мові
ворожнечі, стереотипам і дискримінації; формувати навички етичного
спілкуваннѐ;
цифрова безпека: розуміннѐ цифрового сліду;
візуальна грамотність: уміннѐ аналізувати фото, символи,
інфографіку тощо;
стійкість до впливів: уміннѐ ідентифікувати проѐви пропаганди,
фейки й маніпулѐція, вплив медіа на емоції;
інноваційність: уміннѐ втілявати ідеї завдѐки онлайн-інструментам.
Формуваннѐ окреслених компетентностей відбуваютьсѐ не лише в межах
даного розділу, а й під час вивченнѐ інших розділів курсу, зокрема «Методика
вивченнѐ основних розділів шкільного курсу української мови» шлѐхом добору
відповідних завдань і вправ, шлѐхом застосуваннѐ засобів медіаосвіти (радіо,
кіно, мультфільмів, газет, соціальних мереж, телефонів тощо). Основоя длѐ
вивченнѐ будь-ѐкої теми з української мови ю тексти всіх стилів і видів,
відповідні завданнѐ до ѐких не лише формуватимуть мовні знаннѐ, але й
розвиватимуть навички критичного сприйнѐттѐ інформації та усвідомленнѐ
ними цінності високоѐкісної інформації в контексті шкільної освіти, навички
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самостійної творчої роботи, пов’ѐзаної з пошуком, опрацяваннѐм і
презентаціюя інформаційного матеріалу.
У межах розділу «Медіакультура сучасного вчителѐ-словесника»
завданнѐ викладача навчаюмо студентів, майбутніх учителів-словесників,
самостійно добирати медіатексти, використовувати різні способи роботи з
медіатекстом, враховуячи педагогічну мету застосуваннѐ на уроці (радіогазета,
блог, соціальні мережі), створявати різні за обсѐгом медіатексти різних типів,
стилів, жанрів, пов’ѐзуячи актуальні ідеї та власну позиція щодо самостійно
визначеної проблеми.
Також одним із завдань ю формуваннѐ умінь ставити правильні запитаннѐ,
сприймаячи той чи інший медіапродукт. Питаннѐ набуваять більшої ваги, ніж
відповідь, вони маять бути сконцентровані навколо таких категорій: авторство,
мета, вплив, аудиторіѐ, реакціѐ, зміст, технології, інтерпретації.
Наприклад, Хто створив повідомленнѐ? З ѐкоя метоя воно було
створене? Кому адресоване? ак це впливаю на мої емоції? Чи корисне це
повідомленнѐ длѐ мене чи навпаки шкідливе? тощо.
З метоя формуваннѐ і розвитку інфомедійної грамотності майбутніх
учителів-словесників пропонуюмо студентам такі завданнѐ з методики навчаннѐ
української мови:
1.
укладаннѐ критичної пам’ѐтки розуміннѐ і створеннѐ медіамесежду
«Медіагігіюна споживача», «ак не стати медіа-овочем», ознайомляюмо з
інформаціюя про власників українських ЗМІ тощо;
2.
формуваннѐ медіатеки чи методичного кейса майбутнього вчителѐфілолога (Створіть і наповняйте власний методичний кейс корисноя
інформаціюя, ѐка допоможе вам у майбутній професійній діѐльності:
теоретичний матеріал; відео- та аудіо матеріали, корисні посиланнѐ, сучасні
технології, методи і прийоми навчаннѐ, інтерактивні вправи (флеш-карти,
шпаргалки, "мовний вінегрет") тощо;
3.
розробка і проведеннѐ уроку з використаннѐ різноманітних медіа
текстів за допомогоя презентації.
Одним зі шлѐхів формуваннѐ медіаграмотності майбутнього вчителѐсловесника ю виконаннѐ і створеннѐ медіапроюктів та медіаконтенту. У процесі
такої роботи формуятьсѐ уміннѐ інтерпретації інформації, виділеннѐ основного
в інформаційному потоці, уміннѐ видозмінявати інформація з урахуваннѐм
особливостей цільової аудиторії, сприймати альтернативні точки зору, уміннѐ
знаходити необхідну інформація в різних джерелах і систематизувати її за
певними ознаками. Результатом такої роботи ю вміннѐ студентів створявати
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власну інформація у формі медіапроюкту з використаннѐм сучасних
інформаційних технологій.
Прикладами таких проектів можуть бути «Сучасний український правопис:
за і проти»,«Академічна доброчесність» тощо.
Такі проюкти формуять уміннѐ не лише використовувати технології
створеннѐ інформації, а й уміннѐ оріюнтуватисѐ в інформаційних потоках та
критично її сприймати.
Висновки. Таким чином, медіаграмотність ю важливоя складовоя
професійно-методичної компетентності майбутнього вчителѐ-словесника і маю
посісти належне місце в його фаховій підготовці. Тільки медіакомпететний
учитель зможе виховати медіакомтетентного учнѐ, здатного вільно
оріюнтуватисѐ в наѐвному медіасвіті, критично мислѐчого, творчого,
самостійного, що і стане предметом дослідженнѐ наших подальших розвідок.
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ФОРМУВАННЯ МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
Анотація.
У
статті
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сутність
понѐттѐ
«формуваннѐ
медіакомпетентність учителѐ початкових класів», деѐкі питаннѐ формуваннѐ медіакомпетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики.
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Abstract. The article outlines the essence of the concept of "formation of media
competence of primary school teachers", some issues of formation of media competence of future
primary school teachers in the process of pedagogical practice.
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Постановка проблеми. Сьогодні разом із розширеннѐм інформаційного
простору і прогресом у галузі інформаційно-комп’ятерних технологій
розширяютьсѐ спектр можливостей педагога з'ѐвлѐятьсѐ все нові технічні
засоби розвитку інтелектуальних і творчих здібностей здобувачів освіти. Одніюя
з найпрогресивніших сфер сучасної педагогіки в цьому відношенні ю
медіаосвіта.
У Концепції Нової української школи варто виокремити такі клячові
компоненти сучасної школи *2, 7]:новий зміст освіти, що ґрунтуютьсѐ на
формуванні компетентностей, необхідних длѐ успішної самореалізації в
суспільстві, зоріюнтований на потреби учнѐ в освітньому процесі, і забезпечую
наскрізний процес розвитку та вихованнѐ, ѐкий формую цінності;сучасне освітню
середовище, ѐке забезпечую необхідні умови, засоби і технології длѐ навчаннѐ.
Отже, очевидним стаю те, що провідним завданнѐм длѐ формуваннѐ знань і
умінь щодо медіа належить саме закладу вищої освіти.
Проблема формуваннѐ медіакомпетентності учителів початкових класів
сьогодні досить актуальна. Це пов'ѐзано з тим, що XXI століттѐ знаменуютьсѐ
розвитком інформаційних технологій. Кожен користувач медіаресурсів, а
особливо молодші школѐрі повинні знати і розуміти важливість вивченнѐ
правил длѐ безпечного використаннѐ матеріалів, наданих медіа. У зв'ѐзку із
цим предметом уваги вчених ю вивченнѐ медіакомпетентності молодих
фахівців у процесі педагогічної практики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми. Термін
«медіакомпетентність» став предметом вивченнѐ зарубіжних (Р. Баканов,
М.Жижина, Я. Кляюв, А. Левицька, А. Немерич, О. Подлинѐюв, В. Познін,
Дж.Поттер (J. Potter), В. Протопопова, О. Федоров) і українських учених
(А.Юрмоленко, Л.Найдьонова, Г. Онкович, В. Робак, В. Шарко).
Постановка мети, завдання. Метоя нашої статті ю висвітленнѐ певних
теоретичних аспектів формуваннѐ медіакомпетентності майбутніх учителів
початкових класів у процесі проходженнѐ педагогічної практики.
Виклад основного тексту. Понѐттѐ «компетентність» трактуютьсѐ в Законі
України «Про вищу освіту» (2014) ѐк «динамічна комбінаціѐ знань, умінь і
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практичних навичок, способів мисленнѐ, професійних, світоглѐдних і
громадѐнських ѐкостей, морально-етичних цінностей, ѐка визначаю здатність
особи успішно здійснявати професійну та подальшу навчальну діѐльність і ю
результатом навчаннѐ на певному рівні вищої освіти» *1+. Основними
факторами безпеки в нинішньому інформаційному просторі ю медіаосвіта,
інформаційна культура та їх результат − сформована у майбутніх учителів
медіакомпетентність. Це даю можливість використовувати необхідну
інформація, аналізувати її, ототожнявати власні інтереси з нея. Здатність
оріюнтуватисѐ в світі медіа − найважливіша культурна потреба сучасної лядини,
інформаційна грамотність, медіакомпетентність і медіаграмотність – клячові
характеристики її соціально-культурного розвитку *3+.
Проаналізуюмо понѐттѐ «медіакомпетентність» у науковій літературі.
Медіа-компетентність розглѐдаютьсѐ В. Шарко ѐк інтегрована характеристика
особистості вчителѐ, що ґрунтуютьсѐ на сукупності його мотивів, знань, умінь,
цінностей і здатностей, котрі спроможні забезпечити медіаосвіту учнів різного
віку *6, с. 85+. А. Сулім уважаю, що медіакомпетентність – ѐкість медіаграмотної
особистості. Медіакомпетентність сприѐю розвитку вмінь критичного мислити,
ѐкі допомагаять скласти незалежні судженнѐ і прийнѐти компетентні рішеннѐ у
відповідь на інформація, передану каналами масової комунікації *4, 2+.
Фахівець з медіаосвіти О. Федоров зазначаю, що медіакомпетентність
особистості – це сукупність умінь, що дозволѐять обирати, використовувати,
критично аналізувати, оцінявати, передавати і створявати медіатексти в різних
видах, формах і жанрах, розуміячи складні процеси функціонуваннѐ медіа в
соціумі *5, с. 82+. Погоджуюмосѐ з думкоя Дж. Поттера, що медіакомпетентність
необхідно розвивати протѐгом усього життѐ; особистість, ѐка володію більш
високоя медіакомпетентністя, зможе детально аналізувати, обізнано
сприймати медіаінформація, що, відповідно, призведе до високих результатів
у професійній діѐльності *7+.
На нашу думку, формуваннѐ медіакомпетентності майбутнього вчителѐ
початкових класів – це процес набуттѐ здобувачами вищої освіти динамічної
сукупності знань, умінь, навичок, способів мисленнѐ, поглѐдів і цінностей ще
під час проходженнѐ педагогічної практики. Вони визначатимуть здатність
особи аналізувати, критично оцінявати освітні медіаматеріали, отримані з
різних джерел, створявати власні медіапродукти длѐ ефективного здійсненнѐ
педагогічної діѐльності з використаннѐм медіатехнологій.
Медіакомпетентний педагог здатний «стимулявати бажаннѐ в учнів
ставити проблемні запитаннѐ у сфері медіа; розвивати вміннѐ використовувати
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декілька інформаційних джерел з проблеми, що досліджуютьсѐ;підтримувати
обговореннѐ питань, що не маять однозначних відповідей;заохочувати учнів
розмірковувати над їх власними дослідженнѐми в галузі медіа на підставі
досѐгнутого розуміннѐ» *8, 87+. Важливо цього досѐгти шлѐхом навчаннѐ.
Висновки. Висвітливши певні теоретичні аспекти формуваннѐ
медіакомпетентності майбутніх учителів початкових класів, ми дійшли
висновку, що практичним фундаментом длѐ формуваннѐ медіакомпетентності
виступаю ґрунтовна підготовка майбутніх фахівців під час проходженнѐ
педагогічної практики. Необхідно опанувати обов'ѐзкову базу знань длѐ того,
щоб медіаресурси стали незамінними джерелами отриманнѐ інформації.
Практичні і теоретичні навички допоможуть майбутнім педагогам реалізувати
освітні цілі за допомогоя медіаресурсів; медіакомпетентний учитель зможе
навчити молодших школѐрів безпомилково адаптуватисѐ до нових освітніх
вимог, пов'ѐзаних із медіа.
Перспективи подальших досліджень полѐгаять у визначенні
педагогічних умов формуваннѐ медіакомпетентності майбутніх учителів
початкових класів у процесі проходженнѐ педагогічної практики.
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РОЗДІЛ 2
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕНЬ
У ГАЛУЗІ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА
Пежинська О.М.
Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатяка

WAYS TO CREATE FRENCH TOPONYMS DERIVED FROM ANTHROPONYMS
Анотація. У межах групи назв, похідних від антропонімів, привертаять увагу
насамперед ті, що утворені від власних імен осіб, а також похідні від загальних назв осіб
(назви племінно-етнічних груп або вихідців з інших місць). Значна кількість
відантропонімних топонімів зумовлена передусім тим, що географічні об’юкти зазвичай
комусь належали, звідси – географічні назви, утворені від імен власників. Водночас
лінґвістичний аналіз відантропонімних онімів Франції свідчить, що чимало вживаних тут
христиѐнських імен за своїм походженнѐм ю запозиченнѐми (йдетьсѐ про місце їх
виникненнѐ).
Ключові слова: топоніми, іменами власників територій, епонімами, іменами
свѐтих.
Abstract. Attracting the attention primarily those names which derived from personal
names as well as derivatives from common names of persons (names of tribal-ethnic groups or
natives who comes from the other places) within the group of names which derived from
anthroponyms.A large number of toponyms derived from anthroponyms are predominantly
attributable to the fact that the geographical objects were usually someone's property, hence the
geographical names were formed from the names of the owners.
Key words: toponyms, the names of the owners of the territories, eponyms, the names of
the saints.

Toponyms characterize the territory in terms of those peoples who once
inhabited a particular area. Onomastic vocabulary is considered as an independent
system since the 50-60s of the twentieth century. That system has its own
territorially organized set of topographic bases, toponymic formations
(topoformants), rules, and ways of connecting with each other as well.
Many toponymic formations in France were left by Visigoths (Visigoths united
as a separate tribe when they invaded the Balkan Peninsula in the year 268). These
are mostly onyms (proper nouns) with the suffix -ing in the Toulouse region, which
was the center of the Visigothic kingdom. This suffix was changed to -ens in the
Toulouse region and to -enx in Landes region. The suffix -eng / -ing continued to
function in the south-western part of the country: Escatalens <Scatal-ing [3, p. 269],
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Guitalens<germanic name Wital + suffix -ing, Ratayrens<germanic name Rathari-ing
and others [3, p. 557].
Roman anthroponymy is also represented by the names of great landowners
and monarchs. These were complex Gallo-Latin proper names for the most part and
the usage many of which discontinued eventually. Numerous names were formed in
two ways: a Gallic name + a Latin suffix, or from personal Latin names, which Gauls
often called themselves. Latin names were often chosen by respected people in
particular.
Another way to form a property name is to add a suffix to the owner's name.
Names derived from anthroponyms and suffixes are quite widespread. The most
widespread suffix -acum or -iacum is present in 5% of French place names with
different phonetic variants, depending on the region.
The name of the god Mercury (Latin Mercurius) is the most widespread in
toponymy, and Mercŏriu (m), Mercŏre> Mercoeur, Mercus, Mercuer, Mercuès (in
derivatives Mercurol, Mercuriol) are the most often variants [3, p. 434].
Latin name the goddess Minerva transformed into Minerve, Ménerbes,
Ménesble; the Roman goddess Diana> Dienne (s); Roman goddess Latona> Losne,
Lannes. The names of other gods are used only in compound names: Jupiter - in the
names Fanjeaux <fanum Jovis, temple de Jupiter [3, p. 282]. The name of the god
Mars is used in the names Famars> fanum Martis, temple de Mars, Templemars,
Talmas (north) <templum, temple + Mars [3, p. 668].
The number of toponyms which formed from the names of saints is extremely
large, and they are all very different. "Dictionnaire des communes" denotes 36,497
settlements totally. The Saint, Sainte, San (t), Santa is an initial element in
approximately 4,600 names; it is almost 12.5 percent of the total number of place
names.
The most important features of toponyms with the saint component are:
1) uneven geographical spreading, ie, some names of saints can be found
throughout France (Saint-Martin, Saint-Jean, Saint-Pierre, Saint-Germain) according to the observation of Paul Joan [6],
2) a variety of dialectal forms that use the same name of the saint (the total
number of forms were mentioned above), which indicates the development of the
cult of saints in the feudal period - according to J. Brun [1].
In the studied toponyms, toponyms fund which were derived from
anthroponyms is presented quite fully, as the existence of many settlements was
closely connected with the activities of specific persons who were owners of objects
(land) or lived in this area. The creation of place names from anthroponyms is not
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accidental, because with the emergence of tribal relations formed and deeply
rooted in public life the custom of naming families after elders or ancestors, which
eventually passed to the names of their lands eventually.
Attracting the attention primarily those names which derived from personal
names as well as derivatives from common names of persons (names of tribal-ethnic
groups or natives who comes from the other places) within the group of names
which derived from anthroponyms.
A large number of toponyms derived from anthroponyms are predominantly
attributable to the fact that the geographical objects were usually someone's
property, hence the geographical names were formed from the names of the
owners.
The linguistic analysis of the French own names derived from anthroponyms
shows at the same time that a large number of those Christian names used in France
are borrowed by its origin (it is about the place where names originated).
Toponyms derived from anthroponyms are motivated by:
1) the names of the owners of the territories,
2) eponyms (names of deities),
3) the names of the saints (hagiotoponymes),
4) tribal names and names of different nations (names derived from
ethnonyms).
Results and conclusions. We have identified 752 cases of toponym usage with
“dominus” component. The significant geographical widespread of toponyms with
“saint” component and the variety of their dialect forms are the most important
features of toponyms with such component. There have been identified 38 modern
French cities, names of which based on Gallic ethnonyms.
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Яблонський Максим
Східноювропейський національний
університет імені Лесі Українки

ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ
(НА МАТЕРІАЛІ ЧАСОПИСУ«НОВІ ДНІ» у 1960-х рр.)
Анотація. На матеріалі часопису «Нові Дні» (Торонто) проаналізовано специфіку
соціальної та політичної реклами в 1960-х роках. Якісний контент-аналіз забезпечив
розуміннѐ ролі певних факторів у тексті, взаюмозв’ѐзків змістових елементів.
Закцентовано на ролі соціальної реклами, ѐка відображаю інтеграційну політику в Канаді.
Ключові слова: соціальна реклама, політична реклама, преса української діаспори,
часопис «Нові Дні», Петро Волинѐк.
Abstract.It is analyzed the specifics of social and political advertising in the 1960s based on
The «Novi Dni» (New Days) magazine (Toronto). Qualitative content analysis has provided an
understanding of the role of certain factors in the text, the interrelation of the content elements. It
is emphasised on the role of social advertising that reflects integration policy in Canada.
Key words: social advertising, political advertising, press of the Ukrainian diaspora,
magazine «Novi Dni» (New Days), Petro Volynyak.

Постановка проблеми. Реклама ѐк продукт медіаринку знаходитьсѐ на
перетині правових, комерційних, психологічних та інших соціальних проблем.
Інформаційна функціѐ реклами – це чинник, що визначаютьсѐ різноплановими
потребами суспільства : від споживацьких –до прогностичних. Треба наголосити
на особливій ролі соціальної та політичної реклами, адже значноя міроя вона
відповідальна і за розвиток суспільства, і за адекватне перебіг політичних
процесів.
Від пропагуваннѐ здорового способу життѐ до популѐризації державних
програм – такий широкий спектр соціальної реклами. Політична реклама
покликана сформувати суспільну думку про політичні процеси та про
політичних лідерів.
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Аналіз досліджень, на які спирається автор.Реклама – предмет
дослідженнѐ в різних галузѐх соціальних комунікацій, починаячи з поч. ХХІ ст.
Так, С. Соловйов (2008), В. Георгіювська (2009), А. Платонова (2013), М. Кіца
(2014) та ін. проаналізували рекламу в періодичних виданнѐх; Н. Ковтун (2010),
В. Шапоренко (2016) – в радіорекламі; Я. Шмига (2006), С. Зарѐ (2018) – в
телерекламі; Я. Шевчук (2017), В. Пузанов (2019) – у кінорекламі;
Н. Фурманкевич (2009) – в електронних засобах. У монографії Л. Хавкіної (2010)
висвітлено сучасний український рекламний міф; Н. Грицята (2012)
проаналізувала етику реклами ѐк естимаційний оріюнтир сучасного суспільства.
В окремих студіѐх в аналізі реклами простежуютьсѐ увага до історичного
екскурсу [1, 2, 4–8, 10]. Такі дослідженнѐ презентуять різноплановий досвід, що
даю змогу реконструявати соціально-комунікаційну картину певного
суспільного середовища та періоду.
Метою статті ю дослідженнѐ специфіки соціальної та політичної реклами в
1960-х роках на матеріалі українського часопису «Нові Дні» (Торонто). До
аналізу залучені числа другого десѐтиліттѐ виданнѐ журналу, коли часопис вже
виробив певну редакційну стратегія.
Виклад основного матеріалу дослідження. Універсальний ілястрований
місѐчник «Нові Дні» – це часопис, ѐкий у діаспорному середовищі мав тривалу
історія. Із лятого 1950 р. Петро Волинѐк (псевдонім журналіста, видавцѐ та
редактора Петра Кузьмовича Чечета (1907–1969)) почав видавати журнал «Нові
Дні» і протѐгом 20 років самостійно виконував роботу колективу редакції.
Післѐ смерті Петра Волинѐка перший січневий номер 1970 р. (ч. 240)
упорѐдкував Б. Олександрів. Наступний випуск (Лятий–березень, ч. 241–242)
редагувала колегіѐ: Д. В. Кислицѐ – головний редактор, М. Г. Дальний –
відповідальний секретар; за адміністрація та друкуваннѐ відповідав
П. В. Майсяра. Упродовж 1970–1976 рр. журнал редагував Дмитро Кислицѐ
(справжню прізвище – Іювлев), 1977 р. – Вадим Сварог (справжню прізвище –
Балах), 1978–1997 рр. – Мар’ѐн Дальний (псевдонім Мар’ѐна Григоровича
Горготи).
Усього вийшло друком 573 числа (48 років)– це історіѐ «громадськополітичного, суспільного та насамперед культурного буттѐ українців післѐ
Другої світової війни. І не лише в Канаді, а й в усьому світі» *3, с. 11+. ак
наголошував С. Козак, «змінявалисѐ умови виданнѐ журналу, тематика
матеріалів, автори, навіть редактори, та оце перебуваннѐ «у духовному зв’ѐзку
з Україноя» залишалосѐ тіюя «сталоя величиноя», ѐка супроводжувала історія
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та доля виданнѐ упродовж усього періоду його існуваннѐ – усі майже п’ѐть
десѐтиліть» *3, с. 9].
Соціальна реклама в місѐчнику «Нові Дні» – важливий складник
українського виданнѐ в Канаді. Адже значна частина соціальної реклами маю на
меті оптимізувати та інтенсифікувати інтеграція вихідців із України в нове
суспільство. Окрім суто рекламних текстів, цій меті підпорѐдковано низку
публікацій, зокрема: Елен Л. Ферклоу «Нові іміґраційні правила» (1962. Ч. 146.
С. 7–10); Елен Л. Ферклоу «Уникайте бути експлуатованими» (1962. Ч. 146.
С. 11).
Такі рекламні оголошеннѐ охопляятьуся сторінку, часто вони об’юднані
спільноя назвоя «Одна із серії нотаток про провінційні закони, ѐкі цікавлѐть,
або стосуятьсѐ нових канадців»: «Одна із серії нотаток про провінційні закони,
ѐкі цікавлѐть, або стосуятьсѐ нових канадців. Можливості освіти доступні новим
канадцѐм» (1960. Ч. 129. Зворот прикінцевої титульної сторінки);
«Новоприбулі… Пізнайте мову ваших нових приѐтелів»(1960. Ч. 129. Прикінцева
титульна сторінка); «Одна із серії нотаток про провінційні закони, ѐкі цікавлѐть,
або стосуятьсѐ нових канадців. Харитативні допомоги доступні новим
канадцѐм»(1960. Ч. 130. С. 28); «Пізнайте свої права. Законно прийнѐті іміґранти
втішаятьсѐ такими самими правами, ѐк і всі інші канадійські робітники» (1960.
Ч. 130); «Одна із серії нотаток про провінційні закони, ѐкі цікавлѐть, або
стосуятьсѐ нових канадців. Закони в Онтаріо»(1960. Ч. 128. Четверта сторінка
титульного аркуша); «Одна із серії нотаток про провінційні закони, ѐкі цікавлѐть,
або стосуятьсѐ нових канадців. Сільськогосподарські закони длѐ вашої
охорони»(1960. Ч. 131. Зворот прикінцевої титульної сторінки); «Чому ви
повинні стати канадським громадѐнином? (1960. Ч. 131. Прикінцева титульна
сторінка); «Починаячи від 30 червнѐ 1968 р. важливі зміни у забезпеченні від
безробіттѐ. UNEMIPLOYMENT INSURANСE COMIMISSION» (1968. Ч. 221. С. 15);
«Канадійський урѐд. «Длѐ нас Канада добра!» (1969. Ч. 229 С. 30); «Від
Департаменту Праці напрѐмний проект щодо прав лядини» (1969. Ч. 238. С. 27)
і т. ін.
Часто соціальна реклама маю очікуваний комерційний ефект. Ідетьсѐ
зокрема про підтримку місцевого виробництва: «60, 000 нових робіт. Ми,
канадці, купуюмо імпортованих товарів по $ 235 на особу річно. акщоб кожний з
нас відложив з тої суми $ 100 на закуп товарів канадського виробу, це в Онтаріо
створило б 60. 000 нових місць праці» (1963. Ч. 162 / 163. С. 32).
Окремий аспект соціальної реклами – це популѐризаціѐ здорового
способу життѐ: «Спитайте вашого лікарѐ чи аптекарѐ» (1960. Ч. 128. С. 20 та ін.);
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«Жертвуйте на фонд поборяваннѐ недуг серцѐ!»(1966. Ч. 193. С. 30). За
матеріалами преси Петро Волинѐк готував науково-популѐрні замітки:
«Смажене м’ѐсо – шкідливе» (1969. Ч. 231. С. 32); «Страх і діѐбет» (1969. Ч. 238.
С. 28) і т. ін.
Зберегти національну ідентичність на чужині закликаю українських читачів
реклама Шевченківської фундації: «Шевченківська фундаціѐ – це наша
майбутність у Канаді» (1968. Ч. 218. С. 21 та ін.). Така ж мета об’юдную численні
інформаційні повідомленнѐ, ѐкі маять рекламний характер, про діѐльність
культурно-мистецького товариства «Козуб» (Торонто): «Козубівська зустріч
Нового року» (1960. Ч. 130. С. 9 та ін.); «Із діѐльности “Козуба”». (1962. Ч. 146.
С. 32); «З козубівських п’ѐтниць» (1960. Ч. 130. С. 26–27); «З вечорів “Козубу”»
(1961. Ч. 136. С. 32); «Чергові п’ѐтниці “Козубу”» (1961. Ч. 136. С. 32) і т. ін.
Закономірно, що політична реклама активізуютьсѐ напередодні виборів,
маячи на меті створити позитивний імідж політика, сформувати стійке
позитивне ставленнѐ до планованої події. На думку І. Шовкуна, політична
реклама – це форма політичної комунікації в умовах вибору, що здійсняю
адресний вплив на групи лядей та електоральні групи. Вона відображаю суть
політичної платформи певних політичних сил [9, с. 116]. Ілястраціюя слугуять
такі рекламні тексти, ѐк: П. Волинѐк, «Міські вибори» (1960. Ч. 130. Зворот
титульної сторінки. С. 32); «LAMPORT, AllanA. НА ВАШОГО ГОЛОВУ ТОРОНТА
ПЕРЕВИБЕРІТЬ ЛЕМПОРТА»(1960. Ч. 130. С. 32); «Мін. І. аремко кандидую у
Белвудс» (1963. Ч. 160. Зворот прикінцевої титульної сторінки); «Андря Брувин
– кандидат НДПартії в окрузі Ґрінвуд»(1962. Ч. 148. С. 32); «Волтер Ґордон –
ліберальний кандидат в окрузі Давенпорт»(1962. Ч. 148. С. 32); «Увага!
Громадське віче. «Українці й нова партіѐ» (1961. Ч. 136. Друга сторінка
титульного аркуша); у рубриці «Українці й нова партіѐ» статтѐ Кен Брайдена«Ще
раз про програму Нової Партії»(1961. Ч. 136. С. 27–28) і т. ін. Інформуваннѐ про
місцеві політичні новини в рубриці «З місцевого життѐ» також маять
рекламний характер: «Зміни й доповненнѐ в провінційному урѐді Онтаріо»
(1960. Ч. 131. С. 28).
Зовнішнѐ політична ситуаціѐ в період холодної війни знаходить відгомін і
на сторінках часопису «Нові Дні». Так, на першій сторінці обкладинки
жовтневого числа за 1960 р. уміщена світлина з таким підписом:
«Високодостойний Джон Діфенбейкер – голова урѐду Канади, передовий
борець за воля лядини й народів, що на генеральній асамблеї ОН, 26 вереснѐ
1960 року перший відважно піднѐв щит і пішов у протинаступ на провідника
російського комуністичного імперіѐлізму Микиту Хрущова» (1960. Ч. 129.
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Титульна сторінка). У цьому ж номері – публікаціѐ «Голова урѐду Канади зробив
перший удар по Хрущову»(1960. Ч. 129. Зворот титульної сторінки. С. 32).
Значну роль у політичній рекламі журналу «Нові Дні» відіграю
національний аспект. Ідетьсѐ про рекламу «Українського Робітничого Соязу»
(«Вступайте в члени Українського Робітничого Соязу» (1968. Ч. 221. Зворот
титульної сторінки та ін.); про рекламні інформуваннѐ діѐльності СУЖЕРО,
ОДУМу (ОДУМ – Об’юднаннѐ демократичної української молоді) та УНСоязу
(Українського Народного Соязу) (Волинѐк П. Явілейні з’їзди СУЖЕРО та ОДУМу
(1960. Ч. 130. С. 18–19); Чапленко В. Прем’юр Канади вітаю з’їзд СУЖЕРО (1960.
Ч. 130. С. 20); Вол. П. 50-літтѐ УНСоязу (1960. Ч. 131. С. 31–32) та ін.).
Висновки та перспективи дослідження. Закономірно, що в побудові
реклами соціального характеру визначальну роль відіграю інформаціѐ. Урѐд
Канади проводив значну інтеграційну політику в еміграційному середовищі, і
тому більшість соціальної реклами спрѐмована на оптимізація цих процесів
(громадѐнство Канади, популѐризаціѐ законів провінції Онтаріо, зокрема в галузі
освіти (в т. ч. вивченнѐ англійської мови), права робітників, страхуваннѐ, право
українських емігрантів на допомогу благодійних організацій Канади і т. ін.).
Траплѐютьсѐ, що соціальна реклама маю прихований комерційний задум
(напр., підтримка місцевого виробництва).В окремих науково-популѐрних
матеріалах рекламного характеру пропагуютьсѐ здоровий спосіб життѐ.Низка
рекламних матеріалів соціального плану скерована на збереженнѐ
національної ідентичності (реклама Шевченківської фундації, висвітленнѐ
діѐльності культурно-мистецького товариства «Козуб» (Торонто)).Політична
реклама на сторінках часопису «Нові Дні» свідчить про те, що політичні процеси
– це частина соціального життѐ українців Канади. Закономірно, що поѐва
політичної рекламиобумовляютьсѐ передвиборними процесами.Значну роль у
політичній рекламі журналу «Нові Дні» відіграю популѐризаціѐ українських
партій і громадських організацій («Український Робітничий Сояз»; СУЖЕРО,
ОДУМ та УНСояз).
У перспективі доречно простежити особливості соціальної та політичної
реклами в 1960-х роках на матеріалі радѐнської періодики.
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СПЕЦИФІКА ВИРАЖЕННЯ ІМЕННОГО СКЛАДЕНОГО ПРИСУДКА
В ПОВІСТІ АНАТОЛІЯ ДІМАРОВА «НА КОНІ Й ПІД КОНЕМ»
Анотація. У статті йдетьсѐ про специфіку вираженнѐ іменного складеного присудка в
повісті Анатоліѐ Дімарова «На коні й під конем». Проаналізовано особливість іменного
складеного присудка. Названо частини мови, ѐкі формуять іменну частину іменного
складеного присудки.
Ключові слова:присудок, іменний складений присудок, засоби вираженнѐ іменного
складеного присудка.
Abstract.The article deals with the specifics of the expression of the nominal compound
predicate in Anatoly Dimarov's story «On a Horse and Under a Horse». The peculiarity of the
nominal compound predicate is analyzed. The parts of speech that form the noun part of the noun
compound predicate are named.
Key words: predicate, nominal compound predicate, means of expression of nominal
compound predicate.

Постановка проблеми.Наѐвність у реченнювій структурі присудка
належить до обов’ѐзкових структурно-семантичних ознак двоскладного
реченнѐ. Присудок – це «головний член двоскладного реченнѐ, ѐкий виражаю
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предикативну ознаку того, що називаю підмет: дія стан властивість» *1, 98].
Іменний складений присудок «становить юдність, «репрезентовану службовим
словом (зв’ѐзкоя) і повнозначним словом – іменем у формі певного відмінка»
[3, 79].
Аналіз досліджень, на які спирається автор.До вивченнѐ феномена
присудка, а також іменного складеного присудка зверталосѐ такі дослідники, ѐк
П. Дудик, Л. Прокопчук, К. Шульжук та інші лінгвісти. Але оскільки кожен
письменник використовуячи іменні складені присудки, надаю перевагу
певному їх частиномовному вираження та семантичному наповнення, тема
нашого дослідженнѐ актуальна.
Мета дослідження полѐгаю в аналізі специфіки вираженнѐ іменного
складеного присудка в повісті Анатоліѐ Дімарова «На коні й під конем».
Виклад основного матеріалу дослідження. Роль предикативного імені,
«ѐке ю лексично повнозначноя частиноя іменного складеного присудка, в
українській мові виконуять різні форми іменників, прикметників, займенників,
числівників і діюприкметників, зрідка – вигуки, прислівники, словосполученнѐ
атрибутивного походженнѐ і кількісно-іменні сполуки» *2, 161+. Досить усталено
іменну частину іменного складеного присудка у тканині аналізованого твору
формую прикметник. Він маю таку семантику, ѐк: відчуттѐ, ѐкі сприймаять
дотиком:
Коли цей сніжок обережно лизати, то він холодний і трохи солодкий на
смак(с. 4); – А знаюш, чого в кози молоко холодне? (с. 55); фізичні властивості
лядини: –У мене ю гостра шабляка, ѐ сильний!–голосно кажу ѐ, щоб
налѐкати того, ѐкий причаївсѐ за спиноя (с. 4); фізичні вади лядини:
Постогнуячи і хриплѐчи, дивиласѐ вона безбарвними, байдужими очима, і
мені здавалосѐ, що баба сліпа(с. 13); розмір: Оченѐта його стають маленькі
та сонні (с. 6); Драже було багато, кульок – великий і здававсѐ нам
невичерпним (с. 26); Пліт був високий, та мені хотілосѐ, щоб він виріс до
неба (с. 94); Рот у нього теж був невеликий, і тримав він його так, наче
збиравсѐ сказати літеру «о», та в остання мить роздумав (с. 155); Смугасті
ковбаси здавались бездонними (с. 270); властивості характеру: Була весела та
привітна, ѐк і завжди, а ѐ не відводив од неї поглѐду, чекаячи обіцѐного (с. 7);
внутрішнѐ характеристика: І вони завжди щедрі: на усміх, на щирий душевний
порив, на товариство і дружбу (с. 148); характеристика інтелектуальних
здібностей: Наче ѐ такий дурний, що і справді повернувсѐ б одразу додому,
аби посіѐв відро! (с. 152); тимчасові ознаки характеру: За роботоя ж склѐр
завжди був суворий і тверезий (с. 20); Він тѐгнув кістку до себе, а ѐ до себе, і
обою були дуже сердиті й не хотіли поступитисѐ один одному (с. 67); емоції:
Вона трохи постоѐла білѐ столу, про щось думаячи, і обличчѐ у неї було
сумне та втомлене (с. 18); І чого ѐ такий нещасливий? (с. 168); Мама
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замислена й трохи печальна (с. 172); наповненнѐ місткості або відсутність
наповненнѐ: Та Богові, мабуть, не потрібна була моѐ дешевенька душа, бо
карнавка залишалася порожньою (с. 17); Величезна казарма порожня: рота
пішла на навчаннѐ (с. 290); вік: Як тільки мама примушую щось зробити чи
докорѐю за щось, обов'ѐзково починаю з осоружного: «Ти ж старший» (с. 32);
Більшість нашого взводу становили десятикласники… (с. 281); смакові
властивості: Кістка та, мабуть, була дуже смачна, бо Котько не випустив її з
пащеки навіть тоді, коли вгледів мене (с. 66); –Він добрий-предобрий... І
начинку видно, – показую брат на те місце, де мама відрізала нам по
шматочку пирога (с. 33). Вода там така ж смачна, ѐк і в криниці, з ѐкої ми
носимо воду, і Микола клѐвсѐ-боживсѐ, що на власні очі бачив, ѐк зупинивсѐ
пасажирський поїзд і пасажири, всі до одного, висипали з вагонів та й побігли
із насипу: пити воду (с. 112); зовнішній виглѐд: – Не чіпай, у тебе ж палець
брудний! – ревниво зауважуя ѐ (с. 33); І ѐкі ж вони красиві! (с. 68);
Лейтенант був суворий з виглѐду: майже ніколи не всміхавсѐ (с. 277); часова
характеристика: «Ех, коли б оце літо та було безконечним!» – не раз мріѐли
ми, повертаячись з річки чи лісу (с. 78); Бо сонце не можна вбити, воно
вічне(с. 142); колір: Очі червоні, грива наїжачена, з ікластої пащеки
вириваютьсѐ тихе гарчаннѐ: злазь, мовлѐв, злазь, ѐ тебе тут уже зустріну!
(с. 95); Вода у ньому посередині блакитно-біла, од неба та хмар, а по краѐх –
зелена, од вільхи й ліщини, що жадібно товплѐтьсѐ понад берегом, пнутьсѐ
напитисьводи(с. 101); стан виконаннѐ: І ось ракета готова(с. 119);ставленнѐ
до реалії: Занѐттѐ не дуже приємне… (с. 283); ставленнѐ до особи: Не зная, ѐк
іншим хлопцѐм, а мені він став бридкий (с.202); суб’юктивне ставленнѐ до
реалії: Вірші були препогані, їх не рѐтували ні зорі, ні місѐчні вечори, ні солов’ї
(с. 240).
В іменному складеному присудку іменна частина, виражена формоя
прикметника, може ступеняватисѐ. Найчастіше це синтетична форма вищого
ступенѐ порівнѐннѐ: Вона починаю прибирати в кімнаті, а важке, наче висічене
з темного каменя, обличчѐ стає ще сердитішим (с. 5); В такі хвилини
обличчѐ її стає лагіднішим, не таким уже суворим, хоч ѐ ніколи не бачив, щоб
вона посміхнуласѐ або розсупила брови (с. 6); Степ попереду здавався ще
безмежнішим, а ми – наче дві пилинки, що загубилисѐ в його освітленому
сонцем просторі (с. 11); А озерце здавалось нам ще лиховіснішим (с. 102); Ці
були вдесѐтеро дорожчі– відповідно до покараннѐ, ѐке діставав кожен із нас,
коли ловивсь на гарѐчому (с. 144).
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Тут наѐвна навіть суплетивні форми прикметників великий і малий:
Світла цѐточка відразу стала більшою (с. 47); Якось так вийшло, що та, ѐку
мав полоти сьогодні, була значно менша від тіюї, що залишаласѐ на завтра
(с. 51); – Бо в кози ж літри менші. Коза ж менша від корови, то й літри
менші! (с. 55); Тільки в'яни темніші, а минки світліші і набагато менші:
завтовшки з олівець (с. 101).
У повісті знаходимо і такі прикметникові форми, ѐкі репрезентуять
категорія безвідносної міри ѐкості предмета: Я вже говорив, що Віктор
Михайлович був дуже молодий(с. 128); Світланка зараз дуже красива, мене
так і тѐгне взѐти її на руки (с. 166) – аналітична форма ступнѐ надмірної
ѐкості.
У творі траплѐтьсѐ також вираженнѐ іменної частини складеного присудка
синтетичноя формоя прикметника найвищого ступенѐ порівнѐннѐ: Той шум
був найстрашніший: здавалосѐ, велетенська хвилѐ ось–ось наздожене нас,
захльосне, закрутить у божевільному вирі (с. 11); Наша тополька здавалася
нам найкращою від усіх топольок, ѐворків та кленочків, що наче позбігалисѐ з
лісу та зібралисѐ у веселому гурті: кожне у своїй ѐмці, посеред маленького
озерцѐ, вкритого небесноя блакиття (с. 104).
Досить усталено іменна частина іменного складеного присудка виражена
діюприкметником: Гордість моѐ вражена (с. 15); Цього разу ѐ не залишив
карнавку під припічком: здавалосѐ, що вона не досить надійно захована(с. 18);
–Бо в неї хвіст задертий (с. 55); Всі переконані, що оці тоненькі рибинки
тільки й ждуть, аби хтось заліз у воду(с. 101); Бо в нас на плечах СВТ –зброѐ
досі нечувана й небачена(с. 284); Згодом довідались, що він нагороджений за
участь у боѐх на озері Хасан (с. 276-277); Я по-справжньому зворушений (с.
258).
Аналітична синтаксична морфема бути модифікую часовий і родовий
показник діюприкметникової словоформи: –То в тебе пузо луджене, – сказав
мені Ванько. – 3 таким пузом, хлопче, нічого не зробиш (с. 38); – Вони мені
були потрібні на ліки… (с. 18); Лампа була затулена газетоя, щоб світло не
падало на нас, і освітлявала мамине обличчѐ (с. 19); Ми таки обійшли
чортового кота, хоч і були наче скупані (с.71);Увесь верхній ѐщик був
набитий книжками (с. 118).
Часова модифікаціѐ здійсняютьсѐ за допомогоя аналітичної синтаксичної
морфеми-зв’ѐзки бути і в іменній частині, вираженій іменником: Колодки ті
були одним з найістотніших атрибутів нашого села: односельці мої не
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уѐвлѐли собі вигону без колодок (с. 143); – Це б і ти уже був студентом…
(с. 257).
Іменна частина іменного складеного присудка, виражена іменником, маю
у творі такі значеннѐ, ѐк: ім’ѐ: Навчавсѐ разом зі мноя син лісника — Василь
Кологойда, і не було в нашому класі хлопцѐ, ѐкий би потай не заздрив йому
(с. 104); стать: Це був суворий на виглѐд, літній уже чоловік, його ми, учні,
поважали й боѐлисѐ, здаютьсѐ, дужче боѐлисѐ (с. 69); Мама ніѐк не може
второпати, що ѐ хлопець, а не ѐкась там зубрилка, що тільки й знаю: носа в
книжку, пальці у вуха (с. 173); зневажлива назва статі: Що вона собі думаю: ѐ ж
не баба, щоб раз копнути та й утомитисѐ! (с. 103); стать із суфіксом
суб’юктивної оцінки: Це був огрѐдний чолов’яга з смолѐноя бородищея,
рум'ѐними, ѐк наливні ѐблука, щоками і товстими червоними губами (с. 45);
невласне-родинні зв’ѐзки: Це була кремезна тітка з червоним обличчѐм, з
ласкавим, аж солоденьким, голосом (с.72); Був це невисокий сивенький дідок з
ріденькоя борідкоя, на диво мовчазний (с.76); професії: Викопували в піску
ѐмки длѐ ніг – це були парти, сідали попарно – це були учні, а перед ними
ходив, надимаячи длѐ більшої солідності щоки та суплѐчи вибілені брови,
голопузий хлоп'ѐк: це – вчитель (с. 78); родинні зв’ѐзки: Мій новий знайомий
– син лісника (с. 83); дружні зв’ѐзки: Мати його – давнѐ мамина подруга, і ми
приїхали до неї погостявати (с. 83); Тепер же вони стали нерозлучними
подругами(с 98); соціальний стан: Олѐ, що почувала себе маленькоя царицею
серед вірних васалів, примхливо сказала, кивнувши гарненьким підборіддѐм на
сад дѐдька Матвіѐ (с. 94); психічна стан: Я ніколи не думав, що ти отакий
боягуз(с. 126); функціонуваннѐ: І піч – годувальниця та зігрівальниця, без ѐкої
ми хтозна, що й робили б (с. 173); інтелектуальна характеристика: «А ти –
йолоп набитий. Хі-хі-хі!» (с. 218); ставленнѐ до навчаннѐ: …ти був би таким
же круглим відмінником, ѐк Олѐ Чровжова (с.173); зброѐ:
Це були не
модернізовані трилінійки, що ними користуваласѐ досі наша арміѐ (с.284);
стосунок до військової служби: – Ми допризовники (с.266).
Іменний складений присудок з іменником в іменній частині може бути
представлений фразеологізмом: Так ѐ став у бібліотеці своєю
людиною(с. 254).
Займенникова репрезентаціѐ іменної частини складеного присудка теж ю
в творі: – Твій прадід, Андрія, тоді ще був отаким-о... (с. 140); Тепер м'ѐчі
зовсім не такі, ѐк були в ті часи(с. 143).
Висновкиі перспективи подальших розвідок у даному напрямі.Отже, у
повісті А. Дімарова «На коні й під конем» репрезентовано іменні складені
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присудки. Іменна частина більшості з них представлена прикметниками та
іменниками. Дещо рідше іменна частина виражена діюприкметниками і лише в
поодиноких випадках – займенниками. Інші вказані вище словоформи у повісті
не представлено. Опрацяваннѐ специфіки вираженнѐ іменного складеного
присудка продовжимо аналізом інших творів автора.
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ЗАСОБИ ХАРАКТЕРОТВОРЕННЯ У ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ:
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Анотація. Статтѐ присвѐчена дослідження теоретичного аспекту специфіки
засобів характеротвореннѐ у художньому творі. Узагальняятьсѐ та порівняятьсѐ
думки різних авторів. Визначено, що специфікоя прийомів характеротвореннѐ постаю
юдність зовнішніх і внутрішніх рис персонажа, його взаюмодіѐ з навколишнім світом та
психологічні характеристики.
Ключові слова: характеротвореннѐ, концепціѐ лядини, персонаж, художній твір
Abstract.The article is devoted to the study of the theoretical aspect of the specificity of the
means of character formation in an artistic work. The opinions of different authors are summarized
and compared. It is determined that the uniqueness of external and internal traits of the character,
his interaction with the outside world, and psychological characteristics emerges as a specific
method of character formation.
Keywords: character formation, human concept, character, artwork

Постановка проблеми. Загальновідомо, що література ю художнім
відображеннѐм світу лядини, в тому числі своюрідноя моделля духовного світу
особистості. «Зміст художньої літератури становить лядська сутність у всіх її
проѐвах» *5, 158+, тобто саме лядина найчастіше ю головним образом
художнього твору.адром художнього образу ю характер. Характер (грец.
сharakter – особливість, відмітна риса) – «це тип поведінки, внутрішнѐ сутність
лядини» *12, 286+. ак і понѐттѐ «особистість», понѐттѐ «характер» маю
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міждисциплінарний статус; передусім використовуютьсѐ у психологічних, а
також у філософських і соціологічних науках. Але і у літературознавстві
послуговуятьсѐ ціюя категоріюя.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідження проблеми
характеру в художньому творі присвѐчені наукові праці М. Бахтіна, Л. Гінзбург,
Б. Томашевського, В. Фащенка та ін. «Більшість літературознавців сходитьсѐ на
думці, що характер з його бінарноя природоя втіляю особистісні риси лядини
та художня природу творчого методу, а також особливості авторської манери
письма» *8+.
Значну увагу сучасні дослідники приділѐять творення жіночих
характерів. Так, аналіз жіночих характерів та окремі зауваженнѐ щодо їх
специфіки здійсняять В. Агююва, О. Білецький, О. Галич, Т. Гундорова, Н.Білоус,
Н. Шумило та ін. «Проблема жіночого характеру на часі ще й тому, що зараз
відбуваютьсѐ процес активного засвоюннѐ вітчизнѐноя літературноя критикоя
нових напрѐмів феміністичного, ґендерного, постколоніального і т.д» [1, 5].
Художній характер належить до «вічних» тем у літературознавчих
дослідженнѐх. Уѐвленнѐ про художній характер почали формуватисѐ ще в часи
античності. У різні епохи в понѐттѐ «характер» вкладали різний зміст. Проте
дотепер у літературознавстві не маю юдиного цілісного теоретичного
дослідженнѐ про природу художнього характеру. В основному літературознавці
звертаятьсѐ до цього питаннѐ при дослідженні художніх творів.
У межах статті окреслими деѐкі аспекти специфіки засобів
характеротвореннѐ у художньому творі.
Виклад основного матеріалу. Л. Гінзбург подаю таке визначеннѐ понѐттѐ
«літературний характер». Це динамічна, багатовимірна система; у ній істотні
вже не самі по собі властивості, ѐкі можна перелічити, але відношеннѐ між
ними. Характер – це відношеннѐ між ознаками *4, 125-126+. ак зазначаю
Я.Ковалів, характер «у художній літературі передусім реалістичного
спрѐмуваннѐ; це внутрішній образ індивіда, зумовлений його оточеннѐм,
наділений комплексом відносно стійких психічних властивостей, що
зумовляять тип поведінки, означений авторськоя морально-естетичноя
концепціюя існуваннѐ лядини» *12, 287+.
У характерах письменник виділѐю провідні риси. У соціальну, національну,
психологічну і загальнолядську суть характеру допомагаять проникнути
обставини, ѐкі вклячаять історичні події, середовище, побут, виробництво,
пейзаж, інтер'юр, таким чином вони стаять прийомами характеротвореннѐ.
«Письменник повинен знаходити такі обставини, ситуації, ѐкі найповніше
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виѐвлѐть духовні потреби лядей. Обставини формуять характери, з ѐких
складаятьсѐ долі лядей» *12, 288+.
Категоріѐ літературного характеру пройшла значний шлѐх історичного
розвитку, адже «будь-ѐка мистецька епоха висуваю передусім нову концепція
лядини, ѐка породжую більш або менш револяційні моделі художнього
моделяваннѐ лядської психіки – від позитивізму до інтуїтивізму, від
індивідуалізму до «психології мас», від раціоналізму до «глибинної психології»,
«колективного несвідомого» *6, 202].
У сучасному літературознавстві художній характер розглѐдаять ѐк одну із
синтетичних форм вираженнѐ художньої концепції лядини: він не тільки
відображаю риси особистості ѐк представника певної епохи, а й вказую на
тенденція розвитку цього реального типу. У такому випадку «смисл поетичного
зображеннѐ не збігаютьсѐ з тим, «що зображено», характер у літературі і в тому
випадку, коли він представлѐю зображеннѐ досить певного і знайомого нам з
життѐ характеру, містить не лише знаннѐ про нього, а й узагалі те знаннѐ про
життѐ, його оцінку й уѐвленнѐ про його можливості й перспективи, ѐке складаю
зміст твору, його художня думку, розлиту по всіх клітинках і порах поетичного
організму» *13, 18 - 19].
Літературознавці (М. Жулинський, В. Фащенко та ін.) наголошуять, що
специфіка характеротвореннѐ розкриваютьсѐ у юдності категорій «зовнішнього»
і «внутрішнього». «Зовнішню» проѐвлѐютьсѐ у портреті персонажа, що може
опосередковано виражати внутрішній стан героѐ (психологічний портрет).
Зображеннѐ поведінки персонажа виражаютьсѐ у формі вчинку. «Внутрішню»
розкриваютьсѐ через засоби відображеннѐ внутрішнього життѐ лядини, її
психічного буттѐ. Науковці сходѐтьсѐ на думці, що ця категорія широко
розкривали письменники-реалісти длѐ створеннѐ та розкриттѐ характеру.
«Психологіѐ характеру розкриваютьсѐ за допомогоя різних засобів: через
внутрішні монологи, сни, підсвідомі видіннѐ, що часом переростаять у
символи. Становленнѐ характерів героїнь відбуваютьсѐ у зіткненні з дійсністя»
[1, 13].
У сучасній методичній літературі *10, 221+ рекомендуютьсѐ розглѐдати
образи-персонажі у двох напрѐмах:
1. Аналіз основних ѐкостей образу-персонажа через його дії, стосунки з
оточеннѐм.
2. Виѐвленнѐ суперечностей у характері, розкриттѐ самого характеру
образу-персонажа, діалектики його розвитку.
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П. Білоус виділѐю такі структурні елементи категорії образу-персонажу *2,
35+: вчинки персонажа; портрет; мова; монологи (зокрема і внутрішні), участь у
діалогах; ставленнѐ до нього інших персонажів; висловляваннѐ про нього.
«Засобами індивідуалізації образу може бути характерно забарвлена мова,
звички персонажа (переважно – особливі, дивні), його зовнішній виглѐд,
манери, певні здібності» *2, 36+. Така схема покладена в основу багатьох
літературознавчих досліджень, але її доповняять прийоми характеротвореннѐ
образу персонажу:

зовнішні риси (портрет) – обличчѐ, фігура, костям; портретна
характеристика часто виражаю авторське ставленнѐ до персонажа;

психологічний аналіз – докладно, у деталѐх відтвореннѐ почуттів,
думок, спонукань – внутрішнього життѐ героѐ;

характер персонажа – розкриваютьсѐ у вчинках, у ставленні до інших
лядей, в описі почуттів героѐ, в його мові;

прѐма авторська характеристика може бути безпосередньоя або
опосередкованоя (наприклад, іронічноя);

характеристика героѐ іншими діячими особами;

зіставленнѐ героѐ з іншими діячими особами і протиставленнѐ ним;

зображеннѐ умов, у ѐких живе і дію персонаж (інтер’юр);

зображеннѐ природи допомагаю краще зрозуміти думки і почуттѐ
персонажа;

зображеннѐ соціального середовища, суспільства, в ѐкому живе і
дію персонаж;

художнѐ деталь – опис предметів і ѐвищ навколишнього світу
персонажа (деталі, в ѐких відбиваютьсѐ широке узагальненнѐ, можуть виступати
ѐк деталі-символи);

наѐвність або відсутність прототипу *7+.
Сутність літературного характеру полѐгаю в тому, що шлѐхом ціюї
«реконструкції» образ-персонаж твору максимально «наближаютьсѐ» до
реального життѐ. «Це відбуваютьсѐ завдѐки сприйнѐттѐ його реальної
особистості, ѐка характеризуютьсѐ певними психологічними характеристиками,
певними рисами характеру» *9+. Виокремленнѐ цих рис здійсняютьсѐ на основі
психологічного аналізу інформації, ѐку подано автором про персонажа.
У структурі характеру, ѐк зазначаю О. Винославська *3+, умовно виділѐять
дві групи рис. Першу групу складаять сталі потреби, інтереси, нахили, цілі,
ідеали, а також система ставлень особистості, ѐкі виступаять підставоя длѐ
класифікації основних рис характеру та прийомів характеротвореннѐ, а саме:
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• ставленнѐ до інших лядей, ѐке виѐвлѐютьсѐ через такі риси характеру,
ѐк «товариськість – замкненість», «правдивість – облудність», «тактовність –
брутальність»;
• ставленнѐ до справи, ѐке виѐвлѐютьсѐ через «відповідальність –
несумлінність», «працьовитість – лінощі»;
• ставленнѐ до себе, тобто «скромність – самозакоханість», «гордість –
смиренність», «самокритичність – самовпевненість»;
• ставленнѐ до власності, ѐке проѐвлѐютьсѐ через такі риси, ѐк «щедрість
– жадібність», «акуратність – неохайність», «ощадливість – марнотратність».
Додругоїгрупи відносѐть інтелектуальні, вольові та емоційні риси
характеру: кмітливість, рішучість, ніжність та ін.
Потребоя, ѐка складаю саму сутність лядського буттѐ, ю умова постійного
зв’ѐзку лядини з навколишнім світом. Тим самим у структурі характеру
підкресляютьсѐ етичний і моральний аспекти особистості. Це означаю, що
суспільство, культура спілкуваннѐ, впливаячи на особистість, її формуваннѐ й
розвиток, зумовляять загальні особливості особистості, що знаходить свою
вираженнѐ у соціальному характері. У характері особистості можна виділити
типові (загальнолядські, національні тощо) та індивідуальні риси, ѐкі
взаюмодоповняять і утворяять цілісний психічний склад особистості. «Лядина
виѐвлѐю ті чи інші особливості поведінки залежно від того, ѐкі властивості
переважаять у її характері» *3+.
Літературний характер, зокрема і жіночий, втіляю концепція особистості.
Жіночий характер водночас виѐвлѐю і певну сталість, і змінність, тому, з одного
боку, при створенні жіночого характеру наѐвна традиційна оріюнтаціѐ на
почуттѐ, жінка зображуютьсѐ ѐк носій певних сталих уѐвлень, а з іншого, – вона
особливо чутлива до різного роду змін – суспільних, мистецьких, культурних. «У
літературному творі (ѐк і в історії) жінка може виступати ѐк суб’юкт і об’юкт,
пасивна жертва несправедливого ладу або натхненницѐ (муза) і ѐк творець,
активна дійова особа» *1, 4+.
Н. Тебешевська-Качак використовую «збірні критерії», ѐкі вклячаять
структуру образу, поведінку героїв, що залежать від тематичного центру твору:
«Звичайно, подібні класифікації створяятьсѐ передусім длѐ зручності й завжди
відзначаятьсѐ умовністя, однак ю одним із засобів систематизації матеріалу,
що потребую аналізу й оцінки»*11, 115+.
Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Отже,
одніюя з поширених тем у літературознавстві ю категоріѐ характеру. Цѐ категоріѐ
розглѐдаютьсѐ ѐк одна із форм вираженнѐ художньої концепції лядини у творі,
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адже максимально наближаю персонаж до реального життѐ. Специфікоя
прийомів характеротвореннѐ постаю юдність зовнішніх і внутрішніх рис
персонажа, його взаюмодіѐ з навколишнім світом (обставини, події тощо) та
психологічні характеристики, що виражаятьсѐ через монологи, діалоги, думки
та ін. Перспективним ю продовженнѐ дослідженнѐ теоретичного аспекту із
можливістя його застосуваннѐ в освітньому процесі на матеріалі окремих
художніх творів.
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Постановка проблеми. Кінець ХХ – початок ХХІ століттѐ характеризуютьсѐ
стрімким зростаннѐм інтересу до так званої документалістики, ѐка не лише
логічно вписуютьсѐ в рамки сучасної літератури, розширяю її проблематику,
тематику, моделяю особливий правдивий спосіб відтвореннѐ дійсності, а й,
завдѐки своїм відкритим можливостѐм длѐ жанрової дифузії, стимуляю широкі
перспективи длѐ письменницького експерименту. Сучасні дослідники,
вивчаячи феномен документалістики в літературі, часто послуговуятьсѐ такими
термінами, ѐк «документалістика», «література факту», «нефікційна
література», «белетристична література», «література non-fiction», тобто
невигадана література про реальні події. Така варіативність дефініцій
призводить до контекстуального сплутуваннѐ, а часто й нерозуміннѐ
документалістики.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Документальна література
стала об’юктом досліджень вітчизнѐних праць Я. Коваліва, Н. Колошук, А.Гулаѐ,
О. Галича, Т. Черкашиної та ін., однак існую ще багато лакун в теоретичному
осмисленні цього терміна.
Тому метою дослідженнѐ ю на основі літературно-критичних розвідок
вітчизнѐних науковців з’ѐсувати сутність та стан української літературної
документалістики.
Виклад основного матеріалу дослідження. На думку Я. Коваліва,
документальна література (лат. documentum: взірець, посвідченнѐ, доказ і
litteratura: буквенне письмо, освіта, наука) – це художньо-публіцистичні,
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науково-художні твори (нариси, нотатки, хроніка, репортаж), що ґрунтуятьсѐ на
повному або частковому використанні документальних джерел *4, 241].
В «Українській літературній енциклопедії» під «документальноя
літературоя, документалістикоя» розуміять «твори художньо-публіцистичних,
науково-художніх і художньо-документальних жанрів, в основу ѐких покладені
документальні матеріали, подані повністя або частково чи відтворені у виглѐді
вільного викладу» *6+.
У світовому контексті поѐву документального письма пов'ѐзуять із
античним періодом, а в українському – з киюворуським («Повість минулих літ,
«Слово о полку Ігоревім»). Давньоукраїнська літературна спадщина становить
одне з основних джерел документального письма. Література того часу з
фактографічноя точністя передавала реалії доби.
Проте узагальненнѐ відомостей та виокремленнѐ такої літератури в
Україні в окремий вид відбулосѐ у XX ст.
Термін «документальна література, або документалістика» уперше був
використаний у 1920-ті рр. в окремих літературознавчих роботах радѐнських
науковців на позначеннѐ творів, написаних на документальній основі. Російська
дослідницѐ документальної літератури О. Местергазі зазначаю, що цей термін
поюднав «щоденники, листи, мемуари, записки, записні книжки письменників,
травелог (опис подорожей), біографія, автобіографія, а також іноді нарис та
есе, тобто жанри, що існували протѐгом століть і лише в ХХ столітті об’юднані
понѐттѐм «документальна література» *див. про це: 2+.
Не претендуячи на вичерпність визначеннѐ, О. Галич характеризую
«документалістику» ѐк «літературу, що базуютьсѐ на реальних історичних
документах та фактах і охопляю три найважливіших напрѐмки: мемуаристику,
художня біографія та письменницьку публіцистику» *1, 1+.
«Важливоя ознакоя такої літератури, – наголошую вчений, – ю авторське
осмисленнѐ певних суспільно-політичних подій та ѐвищ, або життювого шлѐху
реальної історичної особи, або важливої длѐ життѐ народу проблеми, здійснене
за законами художньої творчості із залученнѐм справжніх документів свого
часу, глибоким співвіднесеннѐм власного духовного досвіду автора із
внутрішнім світом героїв, соціальноя і психологічноя природоя їхніх учинків»
[1, с. 1+. Думка О. Галича про документальну літературу ю традиційноя в
сучасному українському літературознавстві.
Інший поглѐд щодо класифікації документалістики репрезентую у своїх
дослідженнѐх Т. Черкашина. Дослідницѐ застосовую структурно-типологічний
підхід, виділѐячи чотири основних напрѐми: історичну документалістику,
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художня біографіку, художня публіцистику та мемуаристику. Під
мемуаристикоя Т. Черкашина розумію «сукупність художньо-документальних
творів, у ѐких автор був свідком чи безпосереднім учасником описуваних подій,
реконструйованих або зафіксованих не лише за допомогоя офіційних і
особистих документів, а й на основі автобіографічної пам’ѐті автора» *10, 35].
До мемуаристики (ѐк багаторівневого виду документалістики) віднесено
декілька підвидів: власне мемуаристика, автобіографіка, діаристика,
епістолѐрій тощо. Власне мемуаристику дослідницѐ розглѐдаю ѐк сукупність
художньо-документальних творів, основноя метоя ѐких ю реконструкціѐ подій
а / Іншого свідком чи безпосереднім учасником подій, зображених у творі.
Автобіографіѐ, на думку літературознавцѐ, – це «сукупність художньодокументальних творів, головноя метоя ѐких ю художнѐ реконструкціѐ «а»
автора, здійснена ним самим на основі офіційних і особистих документів,
автобіографічної пам’ѐті, самоспостережень і спостережень інших лядей» *10,
37+. Діаристику Т. Черкашина охарактеризовую ѐк «сукупність художньодокументаьних творів, головним длѐ ѐких ю безпосереднѐ фіксаціѐ подій, думок
і почуттів автора, здійснена ним самим на основі щоденних вражень,
спостережень чи розмірковувань» *10, 38+. У такій класифікації мемуаристики
основним критеріюм ю те, хто виступаю головним об’юктом авторської уваги.
А. Гулай розширяю коло ознак художньо-документальної літератури,
називаячи такі: документальна домінанта (твір написаний на основі фактів,
документів, спогадів); особистісне начало (представленнѐ точки зору автора);
ретроспективність; подвійне баченнѐ подій (висвітленнѐ їх із поглѐду документа
та баченнѐ самого автора); асоціативність мисленнѐ (автор вибудовую
хронологія подій, пов'ѐзую їх у юдине ціле) *див. : 2, 107+.
М. Варикаша основоя документалістики вважаю «документальне
відображеннѐ», що ю «результатом фіксації певного ѐвища, деталі ѐкого штучно
не модельовані» *3, 28+. І. Савенко наголошую на подвійному навантаженні
документальної літератури – «сильному психологічному чиннику, що примушую
лядину вірити в реальність зображуваного, та художньому чиннику, що залучаю
читача до аналізу дійсності» *цит. за: 3, 33+. В. Сікорська звертаю увагу на
універсальність документальної літератури, оскільки вона «кількісно і ѐкісно
пов’ѐзана з життѐм лядини й епохи та ю своюрідноя ознакоя екзистенційної
зрілості літератури, запозичуячи у різних жанрів композиційні прийоми,
стильові чинники, поліфонізм форм, високий емоційний тонус і моральні
надзавданнѐ» *8, 191].
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На думку Т. Черкашиної, в документалістиці «образ автора ю клячовим у
формуванні читацької рецепції твору…Особливо ѐкщо враховувати той факт, що
одним із джерел отриманнѐ інформації про важливу історичну подія чи
видатну постать минулого або сучасності ю автобіографічна пам’ѐть автора» *10,
33].
а. Поліщук, досліджуячи вплив документального начала на модифікації
сучасної художньої літератури, звертаю увагу на категорія досвіду, ѐка «сприѐю
пом’ѐкшення одвічної суперечності поміж красоя (естетикоя) та правдоя в
художньому слові. Вона також може слугувати за міст, що поюдную дискурси
fiction та non-fiction» *7, 4+.
Дослідник наголошую на взаюмовпливі фікційно та нефікціної літератур:
«Художні тексти охоче вбираять у себе документальні свідченнѐ, що надаять
їм переконливості й повноти. Твори non-fiction так само уникаять сухої
документалістики, збагачуячись коштом художнього письма» *7, 4+.
У збірнику під редакціюя М. Чужака «Литература факта. Первый сборник
материалов работников ЛЕФа» (М., 1929) було заѐвлено ідея літератури
документу-факту. Зокрема, М. Чужак писав: «Ми – проти літератури вимислу,
іменованої белетристикоя; ми – за примат літератури факту. ЛЕФи не вигадали
теорія літератури факту, ѐк не вигадали і гасло мистецтва – житюбудуваннѐ»
[цит. за: 5, 31]. Письменників, ѐкі працяять у цьому жанрі, пропонували
називати «фактописьменниками».
Саме у цей час виникаю термін «література факту» ѐк синонім до терміну
«документальна література», ѐкий нині активно використовуютьсѐ більшістя
слов’ѐнських літературознавців (українських, російських, польських, чеських,
словацьких, словенських та ін.). Таким чином, терміном «література факту»
позначали «сукупність творів, ѐкі художньо перетворяять дійсність на основі
декларованої прихильності документальному фактові» *9, 41+.
Цілком слушноя, на наш поглѐд, ю думка М. Варикаші про те, що
«неправомірно користуватисѐ понѐттѐм «література факту», ведучи мову про
сучасну художньо-документальну літературу, оскільки, по-перше, це понѐттѐ
автоматично відсилаю до літературної групи «Лівий фронт мистецтва», що
існувала з 1923 р. по 1929 р., а по-друге, члени ціюї групи під «літературоя
факту» об’юднували не тільки художньо-документальну літературу, але й
документальну публіцистику. До того ж в основу понѐттѐ закладено «факт», що,
ѐк і «документ», не відтворяю сутність літератури, про ѐку йде мова» [3, 30].
У західній літературознавчій думці традиційним ю поділ літератури на
фікційну («fiction») та нефікційну («non-fiction»), ѐкий отримав значне
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поширеннѐ з 1970-х років. У цей час в англомовній термінологічній системі
з’ѐвлѐютьсѐ термін «література non-fiction» («literary non-fiction»), у
франкомовних літературознавствах виникаять терміни «нефікційна література»
(«littérature non fictionnelle»), «нефікційне письмо» («écrit non fictionnel») та ін.
«Fiction» у перекладі з англійської мови означаю вигадку, фікція, фантазія,
белетристику.
Термін «література non-fiction» вклячаю в себе широкий спектр творів –
від власне наукових розвідок, енциклопедій, довідників, технічних інструкцій,
фотографій, мап, кулінарних рецептів тощо до високохудожніх документальних
полотен, представлених нефікційними мемуарами, автобіографіѐми,
щоденниками, листами, подорожніми нарисами та ін.
Деѐкі дослідники (Р. Л. Рут та М. Стейнберг) навіть називаять нефікційне
письмо «четвертим родом» літератури порѐд із прозоя, поезіюя та драмоя
*див. про це: 9+. акщо раніше термін «література non-fiction»
використостовували здебільшого в англомовних та іспаномовних розвідках,
натепер він усе активніше входить до української терміносистеми. Так, це
понѐттѐ застосовуять у своїх дослідженнѐх О. Галич, І. Савенко, Н. Колошук,
М. Варикаша, Н. Мажара та ін.
М. Варикаша, поділѐячи літературу на фіктивну, художня (fiction) і нефіктивну, художньо-документальну (non-fiction), зазначаю, що у фіктивній
доміную вимисел. Проте, щоб уникнути плутанини між цими двома видами
літератури, дослідницѐ пропоную розрізнѐти окремі підвиди фіктивної
літератури: власне фіктивну (absolute fiction), частково автобіографічну (partly
autobiographic fiction) – «художні твори, в основу ѐких покладено вигадку, проте
у фабулу вплетені конкретні події або особи з життѐ автора», та історичну
(historical fiction), де «діѐ відбуваютьсѐ на фоні реальних історичних подій, але
позбавлена автобіографічності» *3, 31+. Також учений вирізнѐю межову
літературу (border fiction) «серединноя між fiction і non-fiction ю література
псевдо-фіктивна (pseudo-fiction) – цілком автобіографічні твори, написані в
різних жанрах художньої літератури, зокрема роман, оповіданнѐ, новела тощо;
та література псевдо-не-фіктивна (pseudo-non-fiction) – твори власне фіктивної
літератури, написані в жанрах не фіктивної, але з метоя наданнѐ їм
правдоподібності («Щоденник страченої» М. Матіос)» *3, 31+.
Щоб не відбувалось плутанини, М. Варикаша пропоную твори псевдофіктивні називати длѐ зручності (за наѐвністя в жанрі автобіографічності)
понѐттѐми з префіксом авто- (автороман, автооповіданнѐ, автоновела тощо); а
твори псевдо-не-фіктивні – понѐттѐми з префіксом псевдо- (псевдощоденник,
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псевдолисти та ін.). Таким чином М. Варикаша розглѐдаю non-fiction ѐк різновид
літератури, що перебуваю на межі художності та документальності.
Висновки. Отже, література non-fiction – це різновид літератури, ѐка
перебуваю на межі художності й документальності. Основними жанрами nonfiction ю щоденник, автобіографіѐ, біографіѐ, мемуари, сповідь, листи тощо. У
літературознавчому дискурсі немаю сталого визначеннѐ самого понѐттѐ
документалістики та юдиних підходів до класифікації документальної
літератури. Така невизначеність вибудовую непорозуміннѐ у термінологічній та
методологічній системі досліджень нефікційної літератури.
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Куманська Юлія
Східноювропейський національний
університету імені Лесі Українки
ВПЛИВ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ НА ФОРМУВАННЯ ПРИНЦИПІВ
ЕКОЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАННЯ ОЛЕСЯ ІЛЬЧЕНКА
«У КОГО РІЖКИ НАЙКРАЩІ»)
Анотація. На матеріалі оповіданнѐ О. Ільченка «У кого ріжки кращі» (2009)
проаналізовано вплив літератури длѐ дітей на формуваннѐ принципів екологічної
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взаюмодії. Інтердисциплінарний метод дослідженнѐ забезпечую баченнѐ ролі екологічної
проблематики в художньому тексті длѐ дітей.
Ключові слова:інтердисциплінарність, література длѐ дітей, історіѐ в
малянках,екологічні аспекти художньої літератури.
Abstract. The influence of literature for children on the formation of the principles of
ecological interaction is analyzed on the material of O. Ilchenko's story «Who has better horns»
(2009). An interdisciplinary research method provided a vision of the role of environmental issues
in text for children.
Keywords: interdisciplinarity, literature for children, history in drawings, ecological aspects
of fiction.

Постановка проблеми. Сучасна українська література длѐ дітей
характеризуютьсѐ активізаціюя дискурсу дитинства ѐк періоду пізнаннѐ себе,
світу, оточеннѐ, інших лядей і ѐвищ природи. Вимогоя часу ю те, що в текстах,
оріюнтованих длѐ наймолодших читачів, осмисляятьсѐ проблеми формуваннѐ
екологічної свідомості, адже в дитѐчому віці художнѐ форма, образність ю
запорукоя органічного сприйнѐттѐ ідеї.
Дослідженнѐ такої специфіки потребую міждисциплінарних підходів. ак
стверджую В. Будний, «міждисциплінарні студії виникли не із суто академічного
інтересу чи пустої цікавості, а з нагальних потреб інтеграції та актуалізації
сучасного знаннѐ про світ, доланнѐ бар’юрів…» *1, 28+. У сучасному
літературознавстві переважно розглѐдаять міжгуманітарні взаюмовпливи. А
длѐ аналізу екологічних складників на рівні тем, мотивів чи образів
доцільновибудувати міждисциплінарні літературно-екологічні зв’ѐзки.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Творча лабораторіѐ О. Ільченкаписьменника, ѐкий пише длѐ дітей, певноя міроя розкрита в його інтерв’я *5;
6+.Подвійну адресація іронічних казок «Козак, Король, Крук» (Київ, 2007)
проаналізувала Т. Качак *4, c. 119–123+. Архітектурний дискурс роману «Місто з
химерами», оріюнтованого зокрема й на підліткову читацьку аудиторія, – в
центрі уваги О. Грищенка *2+.
Однак поза увагоя дослідників – серіѐ книг О. Ільченка «Історії в малянках
длѐ найменших» («Мандрівка Дощинки» (Київ, 2008), «Пригоди неприбраних
іграшок» (Київ, 2008), «ак коник співати навчивсѐ» (Київ, 2008), «ак автомобілі
дорогу будували» (Київ, 2009), «У кого ріжки кращі» (Київ, 2009), «Пригоди
динозавриків» (Київ, 2009), «Де живуть тварини?» (Київ, 2009), «ак крокодилу
зуби лікували» (Київ, 2010)); серії «Сучасна дитѐча проза» («Таюмницѐ старої
обсерваторії» (Київ, 2008, 2010), «Загадкові світи старої обсерваторії»
(Київ, 2009)).
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Тому метою статті ю аналіз впливу літературних творів длѐ дітей на
формуваннѐ принципів екологічної взаюмодії (на матеріалі оповіданнѐ
О.Ільченка «У кого ріжки кращі»).
Виклад основного матеріалу дослідження.Унікальність серії «історій в
малянках» длѐ дошкільнѐт О. Ільченка полѐгаю в тому, що автор часто
зосереджуютьсѐ на екологічних взаюмодіѐх видів між собоя, а також із живоя
природоя. аскраві ілястрації допомагаять маленькому читачеві зрозуміти
логіку історії, побудови речень, розвинути зв’ѐзне мовленнѐ, отримати базові
природничі знаннѐ. Такий спосіб узаюмодії з читачем сприѐю відкриття дитиноя
різноманітних природних ѐвищ, подій, що відбуваятьсѐ навколо, а також
виховання естетичного сприйнѐттѐ світу й поваги до усього живого.
Оповіданнѐ О. Ільченка «У кого ріжки кращі» цікаве найперше тим, що в
ньому майстерно поюднані пізнавальна частина розповіді, де описані тварини в
зоопарку, їхній спосіб життѐ, а тварини, ѐкі живуть по сусідству в місті, із
казковоя, в ѐкій герої наділені здатністя говорити, дивуватисѐ, захопляватисѐ,
обуряватисѐ й відчувати дух змагальності.
Так, у першій частині історії, читач дізнаютьсѐ, що «в одному гарному місті
був великий зоопарк» *3, 2]; там живуть жирафи, носоріг, павич, вербляд,
олені, зубр та інші травоїдні і хижаки. Автор згадую, «що в зоосаді оселилисѐ
тварини з міста, в ѐкому цей зоопарк знаходивсѐ. Голуби і горобці дзьобали їжу
разом із страусами в вольюрі, де жили ці найбільші у світі птахи» *с.10+. У такий
спосіб увага читача зосереджуютьсѐ на тому, що світ дикої природи оточую нас
навіть у звичних міських умовах і до нього треба бути уважним. Також
з’ѐвлѐютьсѐ інформаціѐ про розмір страусів. А «сім’ѐ їжаків ходила в тій ділѐнці
зоопарку, де росли кущі» *3, 12+. А це означаю, що краще не турбувати їжаків у
кущах, коли в них народжуятьсѐ їжаченѐта.
Оскільки цѐ серіѐ творів О. Ільченка призначена длѐ дітей дошкільного
віку, в історіѐх часто зображені діти тварин – їжаченѐта, козенѐта, козенѐта,
синочок-оленѐтко тощо. Малий читач маю зрозуміти, що тварини, ѐк і ляди,
маять сім’ї, прив’ѐзаності, відповідальність. А лядина мусить дбати про
гармонія та безпеку всього навколишнього світу. У цьому й полѐгаю принцип
екологічності в історіѐх О. Ільченка: бути уважним до усього живого,
спостерігати за найцікавішим, поважати інших, вести себе відповідно до цих
правил.
В оповіданні «У кого ріжки кращі» діти, ѐкі приходѐть в зоопарк,
розглѐдаять тварин, милуятьсѐ їхньоя красоя та силоя, тобто чемно
спостерігаять, не смітѐть, не шумлѐть і не дражнѐть тварин.У цьому оповіданнѐ
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українського автора перегукуютьсѐ із відомим мультфільмом студії
«Dreamworks» «Мадагаскар» (2005), в ѐкому симпатичні, ѐскраві герої у
вольюрах спілкуятьсѐ між собоя, позитивно взаюмодіять із дітьми-глѐдачами і
водночас сприймаять свою перебуваннѐ ѐк важливу роботу.
Длѐ формуваннѐ екологічної свідомості читача цей момент дуже
важливий. Необхідно, щоб дитина відчувала свою місце у світі і своя
відповідальність за все живе навколо. В О. Ільченка мотив узаюмодії тварин
зоопарку з глѐдачем теж присутній: «А чи не забули ви, друзі, – мовив
шимпанзе, – що завтра ми знову маюмо показувати себе дітѐм, ѐкі прийдуть до
зоопарку? Нам необхідно повернутисѐ до своїх помешкань!» *3, 52+. Гуманне
сприйнѐттѐ тварин у зоопарку спрѐмоване на те, щоб малий читач
замислявавсѐ, ѐк важливо по-доброму комунікувати зі слабшими, із
залежними від себе істотами.
В оповіданні О. Ільченка також присутній класичний сяжет про цапа та
барана, відомий нам із народних казок про цих двох рогатих тварин. «Цап та
баран зійшлисѐ у двобої – вони почали буцатисѐ своїми рогами: дуць-буць!
Дуць-буць! Дуць-буць!» *3, 30+. ак і в народній казці про цапа та барана,
переможців тут не було: «жоден з них не переміг іншого» *3, 31+. Описуячи
цапа, автор зображаю його задерикуватим і гордовитим: «А таки мої роги,
мабуть, найкращі з усіх рогів!» *3, 24], і, власне, цѐ зовсім не екзотична,
свійська, звична навіть міському мешканцеві тварина, ѐку бачив, мабуть, кожен
читач історії, починаю казкову частину – змаганнѐ, в кого ж ріжки кращі.
Зображений в історії баран - зовсім не звичайний, із українських
пасовиськ; це «дуже гарний білий гірський баран, длѐ ѐкого в зоопарку
створили справжній куточок його рідних гір» *3, 8+. Важливо, що словесний
опис білого гірського барана підтверджуютьсѐ зображеннѐм симпатичної
тварини з красивими закрученими рогами. На вихвалѐннѐ цапа він «не
втримавсѐ: “У мене теж два роги, ѐк і в цапа. Але ти не можеш ними так
дуцатисѐними, ѐк ѐ!ˮ» *3, 28+. Розвиток сяжету й побудований на тому, ѐк усі
рогаті мешканці зоопарку почали мірѐтисѐ рогами.
У першій частині книжки читач отримую уѐвленнѐ про самих тварин, а в
другій – про їхня участь у змаганні. Так, «носоріг дуже лябив їсти моркву і
капусту» *3, 3], – повідомлѐютьсѐ у першій частині книжки. У другій – малий
читач отримую про нього додаткову інформація: «а мая не надто добрий зір,
проте чудово відчувая запахи. І лихо буде тому, хто стане в мене на шлѐху!
Кращі роги – мої! І хто не згоден із цим – начувайтесѐ!» *с.41+. Дитина тепер маю
уѐвленнѐ про ця сильну тварину, її непростий характер і небезпечність, тому
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малий читач ѐк глѐдач і навіть суддѐ може взѐти участь у змаганні, принаймні,
точно розумію, що носоріг – дуже небезпечний рогатий звір і заслужено займаю
свою місце в світі.
Носоріг протистоїть у змаганні зуброві «з такими крутими рогами, що всі
тварини шанобливо замовкли» *3, 38+, його опис супроводжуютьсѐ сталим
епітетом «могутній» *3, 7+. Носоріг наголошую на своїй силі: «Вовки боѐтьсѐ нас,
бо зубри можуть піднѐти їх на роги і затоптати копитами! Отже, мої роги кращі,
ніж оленѐчі» *3, 39].
За логікоя змагань автор пропонував мірѐтисѐ рогами тваринам за
зростаннѐм їхньої маси: першими буцаятьсѐ порівнѐно невеликі цап та баран,
жираф маю дуже естетичні ріжки, непридатні ні до чого, лише длѐ краси, в
оленѐ роги, щоб «у двобої подолати будь-ѐкого суперника!» *3, 37].
Усі ці тварини зрозумілі читачеві, ѐк і наростаннѐ сили та важливості рогів
із зростаннѐм маси тіла тварини. Проте автор майстерно скеровую хід думки в
інше русло: найпотужніші роги – у порівнѐно невеликого жука-оленѐ. Це
викликаю спочатку деѐкий логічний дисонанс у читача: ѐк же може до цього
змаганнѐ приюднатисѐ зовсім невелика тварина? О. Ільченко поѐсняю словами
жука: «Поглѐньте на мої роги. Вони завбільшки з мене. А ѐкі ріжки у жирафа чи
в оленѐ? Чи вони завдовжки з їхню тіло? Ні! Мої роги, ѐк бачимо, найдовші!
Отже, вони найкращі» *3, 45].
Читач отримую новий параметр змагань: важливим критеріюм ю не лише
небезпека, власне, від рогів, а й їхній розмір відносно до розміру тіла тварини.
Такий, на перший поглѐд, когнітивний дисонанс дуже важливий, оскільки
пропоную читачеві різні точки зору, що скеровуять до думки про
різноманітність, важливість та оригінальність усього живого – ѐк великого, так і
малого. Отже, малий читач маю зрозуміти і можливість існуваннѐ різних
критеріїв і відносності суджень.
І тепер дитині зовсім не дивно, що переможцем змаганнѐ став не
могутній зубр чи носоріг, а «дивовижна істота, ѐка своїми ріжками бачить і
відчуваю запахи!» [3, 48]. Ідетьсѐ про равлика, що жив у зоопарку «зі своюя
хаткоя на спині. Він набагато менший за багатьох тварин і тому вільно міг
прогулѐтисѐ, оминаячи височенні ноги страуса чи жирафа» *3, 17+. В історії
читач дізнаютьсѐ про ще одну цікаву особливість равлика: «Одна ворона, що
часто прилітала до зоопарку ѐкогось хотіла вхопити равлика! Та равлик
заховавсѐ у своїй мушлі і скотивсѐ із землѐного горбика в траву, де ворона його
не знайшла» *3, 20+. Саме в такий спосіб равлики і рѐтуятьсѐ від своїх ворогів у
природі.
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О. Ільченко словами героїв історії визнаю равлика переможцем. «Це
дивовижно! – вигукнув носоріг. – Чи не слід нам визнати переможцем
суперечки равлика?!» «Так! – гукнув шимпанзе. – Маляк – переможець!»
[3, 50+. Цѐ перемога стаю важливим повідомленнѐм длѐ читача: не обов’ѐзково
бути найбільшим, найлятішим чи мати найбільші роги відносно розміру тіла.
Кожна жива істота у цьому світі – дитина чи найменший равлик – ю однаково
унікальноя та важливоя.
До речі, автор зосереджуютьсѐ в історії не лише на тих тваринах, ѐкі маять
роги, серед мешканців зоопарку згадуятьсѐхижаки: крокодил, лев та тигр, що
живуть у своїх вольюрах, але на змаганнѐ їх не допускаю розумний шимпанзе, бо
«хтозна, чи не зголодніли вони» *3, 32+. В історії О. Ільченка ю багатий своїм
розмаїттѐм орнітологічний світ: павич «із величезним гарним хвостом, ѐкого
птах охоче показував дітѐм» *3, 4+, страус, горобці та голуби, ворона та беркут,
що «на жаль, не міг літати у своюму вольюрі. Орел лише перелітав з одного
дерева на інше. Вони мало нагадували його рідні карпатські ліси» *3, 21].
Зі згадки про карпатські ліси читач розумію, що йдетьсѐ про Україну, що
автор привів його до українського зоопарку. Згадуячи свійського цапа, їжаків і
голубів з горобцѐми, письменник згадую природу рідного края, стимуляю
читача озирнутисѐ навколо себе, не шукаячи екзотичних місць. Адже природа
– це те, що нас оточую, а екологіѐ – це не лише наука про те, ѐк не смітити і
зробити світ чистішим, а насамперед наука про взаюмодія всього живого між
собоя і тим, що нас оточую.
Згадка про беркута цікава мотивом необхідності свободи длѐ кожної
живої істоти. аким би хорошим не був зоопарк, ѐкоя золотоя не була б клітка,
дикій тварині найкраще жити на волі. Це розумію і така свободолябна птаха, ѐк
беркут. «Чому ти не йдеш додому?» – запитав беркута равлик. «Тому, що ѐ хочу
жити, ѐк ти, – відповів птах малякові. – Жити вільно. Отож ѐ полечу до рідних
Карпат» *3, 54+. Принагідно можна пригадати побудовану на цьому мотиві
поезія Д. Павличка «Птицѐ», ѐка ю важливоя длѐ дитѐчого читаннѐ.
Висновки та перспективи дослідження. Отже, приходимо до висновку, що
в оповіданні «У кого ріжки кращі» О. Ільченко майстерно поюднав класичні та
сучасні сяжети, зосередивши увагу читача на різноманітті живого й неживого
світу, його унікальності та важливості кожної живої істоти у природі. У художній
формі автор створив унікальний ланцяг екологічних взаюмодій: від
найменшого, локального (міські тварини) через регіональний (української
природи) до всепланетного (вербляд жую колячки, гірський баран на скелѐх,
тигр і лев у просторих вольюрах). Читач спостерігаю цілий світ у масштабі,
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досліджую його в такий спосіб. Відтворені письменником екологічні взаюмодії,
незважаячи на казкову участь тварин у змаганні, ю науково обґрунтованими,
щоважливо длѐ формуваннѐ екологічних знань читача, його екологічної
свідомості і природооріюнтованої поведінки. Текст не перевантажений
описами, роль ѐких доповняять барвисті ілястрації. Важливим засобом
образотвореннѐ ю персоніфікаціѐ.
У перспективі можна проаналізувати проблему формуваннѐ принципів
екологічної взаюмодії в інших оповіданнѐх О. Ільченка серії«Історії в малянках
длѐ найменших».
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РОЗДІЛ 3
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕНЬ
У ГАЛУЗІ ФАХОВОЇ ОСВІТИ
Прокопенко Ірина
Тітунова Валентина
Прилуцький агротехнічний коледж
ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
ЯК ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК СТАНОВЛЕННЯ ФАХІВЦЯ
Анотація. Метоя дослідженнѐ ю теоретичний аналіз змісту інформаційної
компетентності та особливостей її формуваннѐ в контексті особистісного,
професійного й соціального становленнѐ майбутнього фахівцѐ у сучасному
глобалізованому суспільстві.Автори доводѐть, що викладач повинен організовувати
освітній процес таким чином, щоб студент мав змогу окреслити власне інформаційнонавчальне поле, у ѐкому сучасні засоби навчаннѐ виступаять інструментаріюм
забезпеченнѐ діѐльнісного компонента навчаннѐ.
Ключові слова: інформаційна компетентність,
студенти закладів фахової
передвищої освіти, дистанційне навчаннѐ, веб-сервіс Google Classroom.
Abstract. The aim of the study is a theoretical analysis of the content of information
competence and features of its formation in the context of personal professional and social
development of the future specialist in the modern globalized society.The author proves that the
teacher must organize the educational process so that the student has the opportunity to outline
his own information and studying field, in which modern teaching means are a tool to provide the
activity component of learning.
Keywords: information competence, students of institutions of professional higher
education, distance learning, web service Google Classroom.

Постановка проблеми. На сьогодні пріоритетом розвитку освіти ю
інформатизаціѐ, ѐка забезпечую вдосконаленнѐ освітнього процесу, доступність
та ефективність навчаннѐ, підготовку молодого поколіннѐ до життюдіѐльності в
соціумі. Очевидно, що інформатизаціѐ освіти вимагаю багатоаспектної
професійної підготовки майбутніх фахівців, ѐкі маять оволодіти ґрунтовними
теоретичними знаннѐми, виробити стійкі вміннѐ і навички, набути творчих
ѐкостей, удосконалити критичне мисленнѐ, сформувати ціннісне ставленнѐ до
майбутньої професійної діѐльності.
Педагогічна практика доводить, що в закладах вищої освіти
простежуятьсѐ окремі суперечності, зокрема, між: повільним оновленнѐм
теоретичних знань і швидкими темпами інформатизації освітнього процесу;
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груповим характером засвоюннѐ знань у ході навчаннѐ та індивідуальним
способом їх репрезентації у професійній діѐльності; необхідністя
упровадженнѐ інноваційних методів навчаннѐ в практику вищої школи та
недостатністя відповідних методик. Окреслені суперечності вимагаять від
викладачів застосовувати сучасні методи активного навчаннѐ, а організаціѐ
інформаційної освіти особистості ю актуальноя проблемноя.
Аналіз основних досліджень і публікацій.
Дефініційне питаннѐ
компетентності ю дискусійним і відкритим. Його вивченнѐм займаятьсѐ
вітчизнѐні та зарубіжні науковці А. Хуторський, Дж. Равен, Е. Зеюр, О. Гончарова,
Л. Петухова, М. Степаненко, С. Трішина, А. Трофименко та ін. У сучасній
науковій літературі під понѐттѐм «інформаційна компетентність» розуміять
здатність особистості оріюнтуватисѐ в потоці інформації та критично
осмислявати її, вміннѐ працявати з різними видами інформації, на основі
здобутих знань розв’ѐзувати будь-ѐку інформаційну проблему, пов’ѐзану з
життѐм у сучасному високотехнологічному інформаційному суспільстві та з
професійноя діѐльністя *1, 11+.
Інформаційна компетентність забезпечую навички діѐльності студентів
стосовно інформації, ѐка міститьсѐ в навчальних предметах та освітніх галузѐх, а
також у навколишньому світі. За допомогоя реальних об’юктів (телефон,
комп’ятер тощо) та інформаційних технологій (аудіо-, відеозапис, інтернетні
ресурси) формуюмо вміннѐ самостійно шукати, аналізувати й добирати
необхідну інформація, організовувати, перетворявати, зберігати та
передавати її. Таким чином, інформаційну компетентність характеризуюмо
ефективністя, конструктивністя інформаційної діѐльності на основі
комп’ятерної грамотності, що означаю успішне застосуваннѐ знань, умінь длѐ
вирішеннѐ поставлених перед лядиноя завдань.
Різні аспекти формуваннѐ інформаційної компетентності досліджуять
вітчизнѐні та закордонні науковці, зокрема: питаннѐ підвищеннѐ ѐкості вищої
освіти (А. Алексяк, В. Андрущенко, а. Болябаш, В. Кремень); психологічнопедагогічні, організаційні, технічні, теоретичні і практичні аспекти
інформаційних технологій (М. Жалдак, В. Кухаренко, Н. Морзе, В. Олійник,
Ю. Полат, С. Ящик); питаннѐ професійної підготовки (В. Бобров, В. Дяков,
С. Комар, Н. Кулебѐкіна, А. Солов’юнко, В. Стасяк, І. Шаповал); формуваннѐ
інформаційної культури та компетентності фахівців (Н. Баловсѐк, В. Биков,
М. Головань, Т. Сіткар).
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Метою дослідження ю теоретичний аналіз змісту інформаційної
компетентності та особливостей її формуваннѐ в контексті особистісного,
професійного й соціального становленнѐ майбутнього фахівцѐ.
Виклад основного матеріалу дослідження. Інформаційні та освітні
процеси взаюмопов‘ѐзані між собоя. Саме освіта покликана забезпечувати
фундамент знань, ѐкі необхідні на сучасному інформаційному етапі розвитку
суспільства, знайомить з науками, ѐкі даять лядині загальні та соціальні знаннѐ
длѐ побудови сучасної картини світу, а також допомагаю відпрацявати
значимий пізнавально-теоретичний спосіб засвоюннѐ предметного оточеннѐ.
В основному саме через цей соціальний інститут формуютьсѐ
спадкоюмність досвіду, оскільки освіта імплікую значущий громадський досвід,
сприѐю адаптації до умов конкретного середовища, до лядей у цілому і до
кожної лядини зокрема. Відповідно інформаційне суспільство створене
переважно освітоя, ѐка підтримую сам спосіб отриманнѐ, опрацяваннѐ
інформації в суспільстві, оскільки лише освічена лядина буде прагнути до
отриманнѐ нової інформації, нових знань, ѐкі сприѐтимуть розвитку
особистісного й кар‘юрного зростаннѐ.
Проведене опитуваннѐ серед студентів коледжу дало змогу з’ѐсувати, що
відносно стійкий професійний інтерес студентів до комп’ятерів часто
поюднуютьсѐ із недостатньоя мотиваціюя до володіннѐ інформаційними
технологіѐми; значна частина майбутніх фахівців не усвідомляю взаюмозв’ѐзку
між інформаційноя компетентністя і подальшоя успішноя професійноя
діѐльністя. Тому цілеспрѐмовано робота з метоя формуваннѐ інформаційної
компетентності і фаховоя підготовкоя маю інтегруватисѐ.
Формуваннѐ інформаційної компетентності передбачаю розвиток
універсальних навичок критичного мисленнѐ, зокрема вміннѐ спостерігати,
логічно мислити, використовувати інформаційні моделі, аналізувати ситуація,
розуміти загальний зміст повідомленнѐ та його прихований смисл
Компетентнісний підхід до оцінки результатів сучасної освіти виѐвлѐю
нереалізовані багатоаспектні потенційні можливості длѐ підвищеннѐ
ефективності професійної підготовки студентів.
Професійна підготовка у закладах вищої освіти спрѐмована на
формуваннѐ компетентності і ґрунтуютьсѐ на міждисциплінарних зв’ѐзках.
Міждисциплінарні зв'ѐзки маять особливе значеннѐ у формуванні операційнопроцесуальних аспектів, компетентностей, готовності до застосуваннѐ знань
майбутніми фахівцѐми та надаять широкі можливості длѐ розвитку рефлексії,
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формування вмінь самоконтроля, самооцінки, взаюмного контроля й оцінки
дій у майбутній професійній діѐльності.
Реалії сьогоденнѐ (карантин, COVID–19) дали змогу практично
продемонструвати сформованість інформаційної компетентності, зокрема, у
різних формах дистанційного навчаннѐ. Дистанційне навчаннѐ даю можливість
учитисѐ, перебуваячи на будь-ѐкій відстані від навчального закладу.
Ідеѐ дистанційного навчаннѐ полѐгаю в тому, що взаюмодіѐ викладача й
студента відбуваютьсѐ у віртуальному просторі: обою вони перебуваять за
своїми комп'ятерами й спілкуятьсѐ за допомогоя інтернету. Дистанційне
навчаннѐ – сукупність сучасних технологій, що забезпечуять доставку
студентам інформації в інтерактивному режимі, надаять можливість студентам
самостійно працявати з навчальними матеріалом *7, 190+.
Під час дистанційного навчаннѐ ефективно працяять різноманітні
методи наданнѐ навчальної інформації: E- Learnіng/onlіneLearnіng, інтернетконференції, інтернет-транслѐції. Відповідно до нормативних актів МОН
України освітній процес за дистанційноя формоя навчаннѐ здійсняюмо в таких
формах: самостійна робота, навчальні занѐттѐ, практична підготовка,
контрольні заходи. Отриманнѐ навчальних матеріалів, спілкуваннѐ між
суб’юктами дистанційного навчаннѐ під час навчальних занѐть здійсняю відео-,
аудіо-, графічна та текстова інформаціѐ в синхронному або асинхронному
режимі. Володіннѐ інформаційноя компетентністя забезпечую швидкий і
плавний перехід до роботи у форматі дистанційності. Оволодіннѐ
інформаційними технологіѐми може відбуватисѐ ѐк через проведеннѐ
комп'ятерно-інтегрованих занѐть, так і впровадженнѐ пропедевтичного курсу
інформатики *6+.
Ураховуячи досвід упровадженнѐ дистанційного навчаннѐ, зауважимо,
що застосуваннѐ лише одніюї з форм донесеннѐ знань через інформаційнокомп’ятерні технології не завжди оптимальне. Проведене опитуваннѐ серед
студентів закладів фахової передвищої освіти дало змогу з’ѐсувати, що 75%
слухачів дистанційних занѐть вважаять необхідність поюднаннѐ «оляднених»
форм контакту з «машинноя» формоя здобуваннѐ освіти. Очевидно, що
окрема частина знань і досвіду може бути отримана виклячно на основі
вербальних контактів студентів та викладача.
Традиційно на занѐттѐх ми навчаюмо майбутніх фахівців створявати
презентації з дотриманнѐм відповідних вимог, використовуячи програму MS
Office PowerPoint і спеціалізовані редактори: Macromedia Flash, Picasa, Photodex
ProShow та ін. Зокрема, програма Picasa (Google, Inc.) даю можливість легко
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виокремлявати статичні й динамічні зображеннѐ з інтернету; зручно, швидко
проектувати ѐк слайд-шоу, так і навчальні фільми; додавати до проюкту текстові
й звукові коментарі; створявати колажі зі статичних зображень; з легкістя
завантажувати зображеннѐ у веб-альбоми тощо. Створені матеріали ми
розміщуюмо на коледжному сервері та оціняюмо, застосовуюмо відповідно до
освітніх потреб.
Ефективно працяю в освітньому процесі закладів вищої освіти Google
Classroom – безкоштовний веб-сервіс, укладений Google длѐ закладів освіти з
метоя створеннѐ, поширеннѐ і класифікації завдань безпаперовим шлѐхом.
Основна мета сервісу – прискорити процес обміну файлами між викладачами і
студентами. Студенти можуть бути запрошені до класу через приватний код, чи
автоматично імпортуватисѐ з сайту вишу. Кожна група створяю окрему папку на
Google-диску відповідного користувача Google Drive, куди студент може подати
роботу, щоб викладач її оцінив. Мобільні додатки, доступні на iOS і Android,
даять можливість користувачам робити фото та прикріплѐти їх до завдань,
ділитисѐ файлами з інших додатків та мати онлайн-доступ до інформації.
Викладач відстежую прогрес кожного студента, а післѐ перевірки роботу
повертаю разом із коментарѐми.
Висновки. Отже, інформаційна компетентність майбутнього фахівцѐ
виѐвлѐютьсѐ у прагненні й готовності до ефективного застосуваннѐ сучасних
засобів інформаційних та комп‘ятерних технологій длѐ вирішеннѐ завдань у
професійній діѐльності, повсѐкденному житті.
Перспективи подальших наукових досліджень, пов‘ѐзаних із
формуваннѐм інформаційної компетентності, вбачаюмо в детальному аналізі
різних курсів дистанційного навчаннѐ (через системи MOODLE і Zoom) длѐ
викладачів та студентів.
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TEXT MINING ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ:
ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
Анотація.У статті окреслено основні аспекти використаннѐ технології Text
Mining, зокрема її лінгвістичних особливостей у бізнес-аналітиці. Визначено основні
елементи міждисциплінарного зв’ѐзку економіки та лінгвістики; складові бізнес-аналітики
в розрізі клячових видів Text Mining.
Ключові слова: бізнес-аналітика, Text Mining, лінгвістика, маркетинг, інформаціѐ.
Abstract.The purpose of the study is to examine the main aspects of the use of Text Mining
technology, in particular its linguistic features in business intelligence. The basic elements of the
interdisciplinary link between economics and linguistics are identified. The study identifies the
target business intelligence components by key Text Mining.
Keywords: business analytics, Text Mining, linguistics, marketing, information.

Постановка проблеми. Електроні данізбільшуять свій обсѐг. Особливо це
відображаютьсѐ в бізнес-сфері, що знаходитьсѐ на етапі активної цифрової
трансформації та віртуалізації процесів. ак наслідок, центр сучасної бізнесаналітики все більшоя міроя зміщуютьсѐ до аналізу неструктурованих даних
(даних коментарів, оглѐдів, даних CRM-систем, форумів, маркетингових оглѐдів
тощо). Тому у процесі бізнес-аналізу актуальності набуваю розробка методів длѐ
аналізу текстових даних у певній галузі.
Очевидно, що розвиток інформаційних ресурсів Інтернету посилив
проблему інформаційного перенавантаженнѐпри аналізі текстової інформації
бізнес-спрѐмуваннѐ. У цих умовах технологіѐ Тext Mining здатна змоделявати й
отримати найбільш важливі дані, ѐкі знаходѐтьсѐ в текстовій формі, недосѐжній
длѐ автоматичної обробки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що у вітчизнѐних
працѐх дедалі частіше зустрічаятьсѐ такі методики, ѐк Тext Mining *1+,
комп’ятерний контент-аналіз *2+, аналіз текстових даних *3+. Більшість із назв
цих методів ю запозиченнѐми з англомовної літератури, оскільки в розвинених
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країнах дана проблематика обговоряютьсѐ ширше і протѐгом тривалішого часу.
Водночас лінгвістичний аналіз сучасних економічних текстів свідчить про
те, що з уживаннѐ зникаять цілі спектри лексики. До активного життѐ знову
повертаятьсѐ слова, що «пережили» семантичну переоцінку. Паралельно із
цим відбуваятьсѐ запозиченнѐ іншомовних термінів. Їх причиноя ю відставаннѐ
в деѐких галузѐх економіки, а також більш розвинена система економіки
англомовних країн. Унаслідок цього багато економічних термінів втратили своя
однозначність і дуже часто стали сприйматисѐ ѐк однойменні або ѐк зовсім
різні.Таким чином, економічні зміни призводѐть до створеннѐ принципово
нової «економічної мови» та збільшуять термінологічний фонд, ѐкий у своя
чергу формую необхідність адаптації технологій Тext Mining.
Постановка мети, завдання.На основі вищевикладеного метою
дослідження ю розглѐд сутності технології Text Mining, зокрема її лінгвістичних
особливостей в бізнес-аналітиці.
Виклад основного матеріалу дослідження. Уперше елементи техніки
аналізу текстів було використані в середині 1980-х, а протѐгом останнього
десѐтиліттѐ розвиток технологій значно вдосконаливсѐ. Text Mining – це
поюднаннѐ лінгвістичних, статистичних технік, а також способів машинного
навчаннѐ, ѐкі здатні змоделявати і структурувати інформаційний контент і
текстові джерела длѐ цілей бізнес-аналітики, аналізу даних, досліджень тощо.
Технологіѐ Text Mining – це один з різновидів методів Data Mining, що
передбачаю процеси виѐвленнѐ знань і високоѐкісної інформації із текстових
масивів. Це відбуваютьсѐ через виѐвленнѐ шаблонів і тенденцій за допомогоя
засобів вивченнѐ статистичних шаблонів.
Text Mining активно використовуютьсѐ у дослідженні процесів
поведінкової економіки, зокрема в маркетинговій сфері. З точки зору
використаннѐ технологій Text Mining економіку можемо визначити ѐк
інтегративну предметну область, ѐка ю сукупністя наукових вузькоспеціальних і
професійно спеціалізованих термінів.
Text Mining ѐк технологіѐ глибокого аналізу текстів здатна відокремити
великі обсѐги неструктурованої інформації та виѐвлѐти з них тільки найбільш
значущі, щоб досліднику не доводилось самому витрачати час на отриманнѐ
знань більш працемісткими методами.
Загалом Text Mining ю інтелектуальним напрѐмом інтелектуального
аналізу даних (Data Mining) і штучного інтелекту, що використовуютьсѐ з метоя
отриманнѐ необхідної інформації з великих обсѐгів (колекцій) текстових
документів на основі застосуваннѐ методів машинного навчаннѐ й обробки
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природної мови. Text Mining ґрунтуютьсѐ на використанні аналогічних
інтелектуальному аналізу даних підходів до обробки інформації. Різницѐ між
ними полѐгаю у тому, що інтелектуальний аналіз даних стосуютьсѐ баз даних, а
не електронних бібліотек- текстів.
Інтелектуальний аналіз тексту широко застосовуютьсѐ у широкому колі
урѐдових, дослідницьких і бізнес-потреб. Фахівці з правових питань можуть
використовувати інтелектуальний аналіз тексту длѐ пошуку прецедентів. Урѐди
та військові групи за допомогоя інтелектуального аналізу тексту з метоя
виѐвленнѐ загроз національній безпеці. Науковці через різні підходи до
інтелектуального аналізу тексту організуять великі набори текстових даних
(вирішеннѐ проблеми неструктурованих даних), визначаять основні ідеї (аналіз
емоційного компоненту тексту у соціальних мережах), здійсняять супровід
наукових досліджень. У бізнесі ці методи будуть корисними длѐ конкурентної
розвідки й автоматичного розміщеннѐ оголошень.
Text Mining передбачаю лінгвістичний аналіз длѐ виѐвленнѐ статистики
частоти різних слів, аналіз зав’ѐзків та асоціацій, візуалізація і прогностичний
аналіз. Загальна мета Text Mining полѐгаю в тому, щоб перетворити текстові
дані, доступні длѐ аналізу.
У результаті поширеннѐ технологій Text Mining важливості набуваять
компетенції, пов’ѐзані з такими видами аналітики:
– моніторинг масивів інформації, розробка короткотермінових і
довгострокових прогнозів в різних предметних областѐх за допомогоя сучасних
комп’ятерних інструментів лінгвістичного дослідженнѐ;
– створеннѐ і аналіз економічних текстів;
– організаціѐ та проведеннѐ вивченнѐ з метоя розробки і створеннѐ
інноваційних електронних мовних ресурсів;
– компаративний аналіз інформації з різних предметних областей;
– розробка експертних оцінок;
– підготовка аналітичних документів.
У ракурсі лінгвістичних особливостей економіки Text Mining доцільно
розглѐнути ѐк поюднаннѐ двох змістовних блоків:
1. Блок фундаментальних лінгвістичних знань, що враховую динаміку
формуваннѐ сучасної економічної термінології;
2. Блок прикладних компетенцій аналізу текстів з використаннѐм
цифрових технологій.
З точки зору міждисциплінарного зв’ѐзку економіки та лінгвістики Text
Mining містить такі етапи:
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– збір та ідентифікація набору текстових джерел з Інтернету, файлів
документів, баз даних тощо на основі клячових економічних термінів;
– розпізнаннѐ об’юктів – використаннѐ довідників чи статистичних методів
длѐ визначеннѐ текстових об’юктів: лядей, організацій, географічних назв,
товарів, брендів і т. д.;
– усуненнѐ багатозначностей – використаннѐ контекстних підказок длѐ
інтерпретації неоднозначних економічних понѐть;
– розглѐд об’юктів, ідентифікованих за шаблоном – номерів телефонів,
адресоя звичайної і електронної пошти, кількості (з одиницѐми виміру), що
можливо зробити за допомогоя регулѐрного вираженнѐ чи іншої відповідності;
– кластеризаціѐ документів: ідентифікаціѐ наборів схожих текстових
документів;
– ідентифікаціѐ іменників та інших термінів, що відносѐтьсѐ до одного і
того ж об’юкту (кореферентність).
– виѐвленнѐ фактів і подій, взаюмов’ѐзків між ними, виѐвленнѐ асоціацій
між сутностѐми (наприклад, товар – ѐкісні параметри);
– аналіз настроїв, що вклячаю розпізнаннѐ суб’юктивного аспекту і
вилученнѐ різних форм поведінкової інформації: настрій, думки, емоції тощо.
Варто відзначити, що зараз на ринку бізнес-аналітики користувачам
представлено програми, шо ґрунтуятьсѐ на популѐрних методах статистичної
обробки та візуалізації. Однак додатки длѐ аналізу неструктурованих даних
(текстів) і проблеми з автоматизаціюя ціюї сфери ще перебуваять на
початковому етапі створеннѐ.
Відповідно до основних технологій Text Mining відносѐтьсѐ класифікаціѐ,
кластеризаціѐ, побудова семантичних мереж, результати запитів, тематичне
індексуваннѐ, пошук за словом.При класифікації текстів використовуять дані
статистики длѐ побудови правил розміщеннѐ документів у відповідну категорії.
Мета класифікації – це класичне завданнѐ розпізнаваннѐ, система контрольної
вибірки відносно певної категорії.
Особливість системи Text Mining полѐгаю в тому, що кількість об’юктів
може бути дуже велика, тому маять бути впроваджені інтелектуальні
механізми оптимізації класифікації. Прикладом застосуваннѐ класифікації ю:
групуваннѐ документів в intranet-мережах і веб-сайтах, розміщеннѐ документів
в відповідній папці, сортуваннѐ електронної пошти, вибіркове розповсядженнѐ
новин підписникам.
Кластеризаціѐ застосовуютьсѐ при реферуванні великих документальних
масивів, визначеннѐ взаюмозв’ѐзаних груп документів, спрощеннѐ процесу
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оглѐду у пошуку необхідної інформації, знаходженнѐ унікальних елементів
(документів) з колекції, виѐвленнѐ дублікатів чи близьких за змістом
документів.
Побудова семантичних мереж чи аналіз зв’ѐзків визначаять поѐву
дескрипторів (клячових фраз) у документі длѐ забезпеченнѐ навігації та
вилученнѐ фактів, призначених длѐ отриманнѐ деѐких фактів з тексту з метоя
покращеннѐ класифікації, пошуку і кластеризації. У деѐких випадках набір Text
Mining доповняю цифровізаціѐ засобів підтримки і створеннѐ таксономії і
тезаурусів.
Використаннѐ
перелічених
технологій,
незважаячи
на
їх
«інтелектуальність» та «цифровізованість», маю бути «розумним», зокрема
враховувати об’юктивну дійсність, коли економічна мова стаю більше
інформативно насиченоя, причому кількість нових слів росте пропорційно
розвитку наукових і технічних галузей. Фактично сучасна українська економічна
мова переживаю «неологічний бум». У цих умовах роль лінгвістичного аспекту
визначаютьсѐ зростаячоя популѐрністя нової економічної термінології ѐк серед
фахівців, так і серед рѐдових носіїв мови. Розробка та систематизаціѐ
економічної термінології ю необхідноя умовоя нормального функціонуваннѐ
суспільства в цілому та визначальним фактором ефективного використаннѐ
технологій Text Mining.
Висновки з даного дослідження. Таким чином, технологіѐ Text Mining
демонструю, що цифровізаціѐ і комп’ятерні технології дозволѐять ефективно
дослідити бізнес-процеси. Загалом нові можливості сучасної цифрової
лінгвістики ю актуальними длѐ академічних, наукових та бізнес-спільнот, що
проѐвлѐятьсѐ у все більшому розповсядженні запитів на компетенції, пов’ѐзані
з галуззя цифрових гуманітарних технологій.Text Mining дозволѐять визначити,
ѐкого ефекту бажаять досѐгти відправники повідомленнѐ, на ѐку аудиторія
оріюнтовано рекламний текст, ѐким мовним засобом вирішуять поставлену
комунікативну задачу, а також дозволѐять генерувати рекламні тексти,
максимально ефективно впливаячи на цільову аудиторія.
Актуальності набуваять подальші дослідженнѐ, спрѐмовані на
формуваннѐ навичок з застосуваннѐ методів і технік аналізу текстів у
міждисциплінарних галузѐх економіки.
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РЕАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗМІСТУ ЗАСОБАМИ
ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ
Анотація. Поѐва, та подальше поширеннѐ вірусу COVID-19 активізувало увагу
дослідників на проблему дистанційної освіти та аспекти її реалізації в умовах карантину.
Одним з провідних напрѐмів реалізації навчального змісту в умовах карантину ю
застосуваннѐ електронних освітніх ресурсів.
Ключові слова: електронні освітні ресурси, карантин, навчальний зміст, методи
навчаннѐ, індивідуальна освітнѐ траюкторіѐ.
Abstract. Appearance and further distribution of virus of COVID-19 activated attention of
researchers on the problem of distance education and the aspects of its realization in the
conditions of quarantine. One of leading directions of realization of educational maintenance in
the conditions of quarantine there is an application of electronic educational resources.
Keywords: електронні освітні ресурси, карантин, навчальний зміст, методи навчаннѐ,
індивідуальна освітнѐ траюкторіѐ.

Постановка проблеми:В умовах карантину навчальні заклади перейшли
на систему дистанційного навчаннѐ. Застосуваннѐ електронних освітніх ресурсів
у контексті дистанційного навчаннѐ вимагаю аналізу психолого-педагогічних
аспектів їх застосуваннѐ у процесі реалізації навчального змісту.
Аналіз основних досліджень і публікацій:Ґрунтовні дослідженнѐ щодо
визначеннѐ ефективності використаннѐ засобів ІКТ і електронних освітніх
ресурсів (далі – ЕОР) описані у працѐх В.Бикова, А. Гуржіѐ, В. Лапінського,
С.Литвинової, Г. Лаврентьювої. Питаннѐ щодо впровадженнѐ у вітчизнѐну
освітня галузь хмарних технологій висвітлені у працѐх В. Гриценко, М. Жалдак,
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В. Кухаренко, В. Олійник. Розвиток дистанційної освіти висвітлені у роботах
Я.Богачкова, М. Згуровського, В.Лапінського.
Мета дослідження: окреслити психолого-педагогічні засади реалізації
навчального змісту з використаннѐм електронних освітніх ресурсів.
Виклад основного матеріалу. Виклики сьогоденнѐ вимагаять, щоб
українська освіта зазнала змін і впровадила ефективну систему інформаційного
забезпеченнѐ освітнього середовища, ѐке зможе розв’ѐзати завданнѐ
поюднаннѐ традиційного й електронного форм навчаннѐ та доступу до
навчальної інформації.Аналіз наукової літератури дозволив виѐвити різні
підходи до розуміннѐ інформаційно-освітніх ресурсів. Так, О.Я. Шмакова
виділѐю два підходи: соціально-педагогічний і програмно-технічний. Перший
підхід до визначеннѐ базуютьсѐ на такому понѐтійному апараті, ѐк «реальність»,
«педагогічна система», що забезпечую взаюмодія складових компонентів.
Другий підхід стосуютьсѐ пріоритету інформаційних, програмнихі технічних
аспектів.
За визначеннѐм Литвинової С., ЕОР – це засоби освітньої діѐльності в
електронній формі; вони розташовуятьсѐ в освітніх системах на
запам'ѐтовуячих пристроѐх електронних даних та становлѐть сукупність
електронних інформаційних об'юктів (документів, інформаційних матеріалів,
процесуальних моделей) *2, 187-190].
Дослідники окресляять певні вимоги доЕОР:

доступність відкритої інформації;

різноманітність форм, тематики і ѐкості;

повнота, оперативність і достовірність одержуваної інформації;

зручність і оперативність отриманнѐ інформації.
На інформаційно-освітні ресурси освітньої установи покладаятьсѐ
численні функції, а саме:

інформаційно-методична підтримка освітнього процесу;

плануваннѐ освітнього процесу та його ресурсного забезпеченнѐ;

сучасні процедури створеннѐ, пошуку, збору, аналізу, обробки,
зберіганнѐ та поданнѐ інформації;

дистанційне взаюмодіѐ всіх учасників освітнього процесу.
Отже, ЕОР ю не що інше ѐк автоматизована розподілена інформаційна
система, що складаютьсѐ з рѐду взаюмопов'ѐзаних компонентів:
інформаційного, технічного, програмного, лінгвістичного і кадрового
забезпеченнѐ. Оскільки функціюя електронних освітніх ресурсів ю використаннѐ
їх в освітньому процесі, важливим ю те, ѐк вирішуятьсѐ педагогічні завданнѐ.
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За ціюя ознакоя доцільно виділити такі види ЕОР:

демонстраційні;

навчальні (длѐ набуттѐ нових знань і умінь);

тренувальні (длѐ закріпленнѐ знань і умінь);

контроляячі (длѐ перевірки результатів засвоюннѐ учнѐми
навчального матеріалу);

розвивальні;

інформаційно-довідкові (длѐ зберіганнѐ і пошуку релевантної
інформації);

комплексні (вирішальні кілька педагогічних завдань).
Відповідно до цього додамо, що структура ЕОР вклячаю змістову частину,
програмну частину, методичні рекомендації длѐ вчителѐ, методичні
рекомендації длѐ учнѐ, настанову користувача длѐ адміністратора та
системного адміністратора навчального закладу; забезпечую можливості длѐ
ефективного досѐгненнѐ навчально-виховної мети [1, 165-167].
Особливої актуальності використаннѐ ЕОР набули в результаті пандемії
короновірусу (запр. – П.В.), ѐка змінила традиційний уклад життѐ кожного
громадѐнина України. Варто перерахувати ознаки ЕОР:

індивідуалізаціѐ освітнього процесу, вчитель може обрати
оптимальну конфігурація реалізації навчального змісту длѐ кожного учнѐ з
урахуваннѐм індивідуальної освітньої траюкторії та особистісних характеристик
кожного учнѐ;

доступність ресурсів, переважна більшість навчальних ресурсів ю
безкоштовними та загальнодоступні длѐ користувачів;

відсутність безпосереднього спілкуваннѐ учасників освітнього
процесу в умовах карантинних заходів;

відсутність календарного відставаннѐ у графіках реалізації
навчального змісту (вчителі завжди відзначаять, що відставаннѐ на карантині
важко компенсувати завдѐки ущільнення навчального матеріалу; при
довготривалому карантині така можливість фактично нівеляютьсѐ);

формуваннѐ комп’ятерної компетенції, що забезпечуютьсѐ
активним використаннѐм обладнаннѐ та програмного забезпеченнѐ.
Важливо зазначити, що існуять також певні вікові обмеженнѐ
застосуваннѐ ЕОР (підкр. – П.В.). Наприклад, їх застосуваннѐ майже не можливе
упочатковій школі.
Важливим моментом ю аспект формуваннѐ структури міжособистісного
спілкуваннѐ, та формуваннѐ малих груп у процесі навчаннѐ учнів. Дані процеси
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не спостерігаятьсѐ в реалізації навчального змісту за допомогоя ЕОР, хоча це
важливий аспект процесів інтеграції та диференціації особистості. У
майбутньому електронні освітні ресурси будуть знаходити все більше
застосуваннѐ в освітньому процесі.
Варто зауважити, що питаннѐ мотивації під час навчаннѐ за допомогоя
ЕОР маю досить проблемний характер (відміт. – П.В.) Спостереженнѐ
засвідчуять досить цікаву тенденція: учні, в ѐких були наѐвні внутрішні
позитивні мотиви до навчаннѐ, часто проѐвлѐять пасивність та незацікавленість
у дистанційному навчанні з використаннѐм ЕОР. Існую і протилежна тенденціѐ,
учні, ѐкі не проѐвлѐли цікавість у процесі шкільного навчаннѐ безпосередньо на
уроках, починаять активно навчатисѐ. Це можна пов’ѐзати із багатьма
аспектами реалізації освітнього процесу. Вважаюмо, що важливу роль відіграю
психологічний клімат у класі, система міжособистісних відносин, соціальний
статус кожного учнѐ, особистість вчителѐ.
Длѐ підвищеннѐ рівнѐ мотивації можна застосовувати ситуації успіху, але
в контексті дистанційної освіти такі заходи значно втрачаять продуктивність.
Хоча певних результатів можна досѐгти в груповому спілкуванні вчителѐ з
учнѐми в різних соціальних мережах та ресурсах.
Варто враховувати екстремальний характер умов карантину, що,
безумовно, впливаю на психологічні аспекти життюдіѐльності учнів узагалі і
навчаннѐ зокрема. Значна кількість учнів відмічаю відсутність позитивного
настроя, хронічну втому, що обумовлена постійноя навчальноя діѐльністя за
комп’ятером, значний дефіцит спілкуваннѐ. Тому, ЕОР, ѐкі використовуятьсѐ,
повинні мати диференційований різнобічний характер. Проблема впливу
факторів на мотивація учнів в умовах карантину потребую окремого детального
аналізу.
Висновки. Сучасна освіта все більше переходить на активне застосуваннѐ
інформаційних технологій. Одним з векторів такої активності ю застосуваннѐ
ЕОР, що представлѐять собоя інформація та супутні інтерфейси длѐ їх
використаннѐ в навчальних цілѐх. Вони маять складну багаторівневу структуру,
ѐка вклячаю змістовий та методичний блоки. Їх застосуваннѐ сприѐю розвитку
дистанційної освіти.
Найбільш актуальним застосуваннѐ ЕОР виѐвилосѐ в умовах карантину,
що зумовляютьсѐ рѐдом характеристик. Разом з тим, існую значна кількість
недоліків реалізації освітнього змісту за їх допомогоя. У майбутньому
використаннѐ подібних навчальних ресурсів буде відбуватисѐ в осучаснених
формах.
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Наталя Авраменко
Вінницька академіѐ неперервної освіти

ОСВІТНІЙ КОНТЕНТЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕФЕКТИВНОЇ ПІДГОТОВКИІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ5
У межах статті окреслено освітній контент, вправи та завданнѐ
до занѐть з іноземними студентамиз використаннѐм програмної оболонки
«SmartNotebook»
та
комплексу
інтерактивних
інструментів
«EasyInteractiveTools».
Анотація.

Ключові слова: освітній контент, мовна підготовка, іноземний студент
Abstract. The article outlines the educational content, exercises and tasks for classes with
foreign students using the software shell "SmartNotebook" and a set of interactive tools
"EasyInteractiveTools"
.
Keywords: educational content, language training, foreign student.

Постановка проблеми.Сучасні умови наданнѐ освітніх послуг закладами
вищої освіти в Україні зумовляять необхідність вирішеннѐ завданнѐ щодо
забезпеченнѐ актуалізації освітнього контенту у стислі терміни. Необхідноя
умовоя длѐ формуваннѐ готовності до надбаннѐ професійних знань, умінь і
навичок та підвищеннѐ мотивації навчаннѐ у студентів, в тому числі й
іноземних, ю комп’ятеризаціѐ освітнього процесу. Важлива роль належить
програмним засобам навчаннѐ.Ефективним та доречним буде забезпеченнѐ
аудиторії длѐ практичних занѐть сучасними засобами навчаннѐ, серед ѐких
інтерактивні дошки та проектори.

5

Примітка: тези з виступу на конференції.
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Постановка мети, завдання.У межах статті розглѐнемокомплекс вправ та
завдань до занѐть з використаннѐм програмної оболонки «SmartNotebook» та
комплексу інтерактивних інструментів «EasyInteractiveTools».
Виклад основного матеріалу дослідження. Програмна оболонка
«SmartNotebook» нескладна в застосуванні, маю зручний інтерфейс і даю
можливість одночасно працявати з текстом, графічним зображеннѐм, відео та
аудіоматеріалами. Використаннѐ анімації, переміщеннѐ об’юктів, заміна і
виділеннѐ найбільш важливих елементів за допомогоя кольору, шрифту
допоможе задіѐти візуальні, аудіальні, а також кінестетичні канали засвоюннѐ
інформації, що сприѐтиме підвищення в іноземних студентів мотивації до
вивченнѐ мови та ѐкості оволодіннѐ знаннѐми та комунікативними вміннѐми.
У нових освітніх програмах частка самостійної роботи студента становить
майже 50%. Відтак позааудиторна самостійна робота іноземних студентів
потребую такої ж організації та методичного забезпеченнѐ, ѐк і традиційна
аудиторна. Найперспективнішоя в цьому напрѐмку ю технологіѐ з
використаннѐм можливостей Інтернету.
Найважливіші аргументи онлайн–освіти – це незалежність слухача від
географічного місцѐ розташуваннѐ освітньої організації, стану здоров’ѐ,
трудової зайнѐтості; можливість длѐ студента використовувати індивідуальний
режим навчаннѐ, самостійно визначати швидкість та послідовність вивченнѐ
матеріалу тощо.
У контексті педагогічної теорії дистанційне навчаннѐ ѐк система дозволѐю
з найбільшоя повнотоя реалізувати сучасні вимоги до освіти, здійснявати
індивідуальний підхід, організувати інтенсивний процес навчаннѐ й обміну
інформаціюя. Система дистанційного навчаннѐ складаютьсѐ із комплексу
програмно технічних засобів, методичних та організаційних заходів, що
дозволѐять формувати індивідуальні та групові програми за напрѐмами і
спеціальностѐми з урахуваннѐм освітніх стандартів, а також даю можливість
забезпечити перевірку знань зо допомогоя Інтернету.
Серед
існуячих
дистанційних
онлайн-платформ
одніюя
з
найпоширеніших ю інтерактивна платформа OpenEdX, ѐка дозволѐю викладачам
створявати динамічні курси. OpenEdX – платформа з відкритим вихідним
кодом, що пропоную студентам та викладачам нові шлѐхи длѐ творчості,
адаптуютьсѐ до індивідуальних навчальних потреб.
Окрім того, завдѐки цій платформі студенти матимуть можливість
самостійно формувати графік свого навчаннѐ, переглѐдати матеріали занѐть або
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виконувати вправи в будь-ѐкий зручний длѐ цього час, але в межах часу,
відведеного на проходженнѐ курсу.
Процес упровадженнѐ дистанційної форми роботи з матеріалами
професійної сфери доречно розпочинати з другого курсу навчаннѐ, коли у
майбутніх лікарів-іноземців вже сформовані загальнокомунікативні вміннѐ та
навички. Саме тому на другому курсі необхідно увести підготовчий
дистанційний онлайн-спецкурс «Вступ до фаху: наукове мовленнѐ» з підготовки
до професійного спілкуваннѐ, ѐкий на третьому курсі стане базоя длѐ власне
професійного онлайн-спецкурсу «Професійне спілкуваннѐ: лікар-хворий».
За мету дистанційних спецкурсів визначено активізація самостійної
роботи майбутніх лікарів-іноземців із удосконаленнѐ комунікативних навичок
та вмінь, необхідних і достатніх длѐ здійсненнѐ навчально-професійного
спілкуваннѐ.Матеріали таких спецкурсів необхідно відбирати з урахуваннѐм
комунікативних потреб студентів-іноземців, а також відповідно до періоду
навчаннѐ.
Використаннѐ блогів (англ. blog, від weblog, – мережевий журнал чи
щоденник подій) теж ю досить важливим. Блогом ю вебсайт, ѐкий представлѐю
собоя короткі записи тимчасової значущості, зображеннѐ чи мультимедіа, ѐкі
постійно додаятьсѐ. Блоги ю дуже різноспрѐмованими. Їх використовуять длѐ
спілкуваннѐ, передачі інформації та висвітленнѐ нових досѐгнень у навчальновиховній чи науковій роботі, що ю підтвердженнѐм професійного, творчого та
особистісного зростаннѐ педагога.
До переваг використаннѐ блогів належать: підвищеннѐ мотивації та
пізнавальної активності; розширеннѐ інформаційних потоків під час
використаннѐ Internet; легкість у публікуванні інформації; швидка доступність в
Internet до опублікованої інформації; можливість спілкуватисѐ з
одногрупниками, однодумцѐми, а також іноземними студентами інших
медичних закладів вищої освіти без шкоди, ѐка може бути під час користуваннѐ
в соціальними мережами та Інтернетом. Роль блогів у розвитку особистості:
самостійність у роботі, навчанні; уміннѐ грамотно виловлявати своя думку;
креативність, творчість під час дослідженнѐ; реалізаціѐ свободи слова з
можливістя обговореннѐ будь-ѐких думок; формуваннѐ інформаційного
суспільства; координаціѐ міжнародної співпраці.
Будь-ѐка інноваціѐ – це відповідь на вимоги часу, шлѐх вирішеннѐ
актуальних проблем. З ціюя метоя педагоги можуть створявати персональні
сайти. Актуальність інформації на такому сайті свідчить про те, що викладач
працяю над вирішеннѐм реальних/справжніх, а не надуманих проблем освіти.
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Длѐ відповідності цьому критерія сайт потрібно постійно оновлявати,
оріюнтуячись на питаннѐ, ѐкі хвиляять педагогічних працівників, студентів
іноземців.
Кластер (з англійської «cluster» ѐк «гроно», «букет», «щітка», «група»,
«скупченнѐ», «зосередженнѐ» (наприклад, лядей, предметів)означаю –
«зростати разом», «збиратисѐ групами», «товпитисѐ, тіснитисѐ». Економічний
словник бізнесмена визначаю понѐттѐ кластеру так: «Кластер – англ. cluster –
група об’юктів длѐ розпізнаваннѐ образів, об’юднаних загальними ознаками», а
словник іншомовних слів поѐсняю понѐттѐ кластеру, ѐк об’юднаннѐ декількох
однорідних елементів, ѐк можна розглѐдати ѐк самостійне, що володію
певними властивостѐми.
Методичний кластер дозволѐю вирішити питаннѐ взаюмозв’ѐзку між
потребами в отриманні нових знань, розвитку новітніх технологій, використанні
інтерактивних форм і методів роботи та недосконалістя в організації фахової
допомоги педагогічним працівникам щодо підбору змісту освіти та вибору
оптимальних методів навчаннѐ іноземців - майбутніх лікарів. Крім того,
бажаннѐ педагогів у фаховому, професійному становленні, самопізнанні,
саморозвитку повинно підкріпляватисѐ знаннѐми новітніх комп’ятерних
технологій, їх опануваннѐм, розвитком умінь вибору та аналізу нової
інформації, уміннѐм диференціявати сучасні науково-методичні розробки
стосовно освітнього процесу.
Комп’ятерні засоби та технології не повинні повністя замінити викладача
і його функції. Саме викладач розвиваю інтерес і позитивну мотивація
іноземних студентів до діѐльності, вносить корективи, привчаю до
самоконтроля, методично розроблѐю програмні засоби.
Висновки. Загалом завдѐки використання програмних засобів навчаннѐ
стаю можливим створеннѐ реальних передумов длѐ організації самостійної
творчої діѐльності майбутніх лікарів-іноземців з пошуку, обробки,
систематизації та використаннѐ значущої інформації; розвитку культури
спілкуваннѐ в інформаційному середовищі; розкриттѐ природних здібностей та
створеннѐ власних моделей саморозвитку й самоактуалізації.
Окрім того, необхідно організовувати заходи, ѐкі спрѐмовані на
підвищеннѐ ефективності педагогічної праці викладачів, застосуваннѐ ними
ефективних сучасних методів, способів, технологій навчаннѐ, що підіймаю ѐкість
набуттѐ майбутніми лікарѐми-іноземцѐми знань, умінь та навичок
професійного спілкуваннѐ.
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UKRAINIAN LANGUAGE COMPETENCE OF FOREIGN MEDICAL STUDENT:
THE RESULTS OF FORMATION AT THE DISCIPLINE “UKRAINIAN
(AS A FOREIGN LANGUAGE)”.
Summary.The aim of the article is to pay attention to formation of Ukrainian language
competence of foreign medical student by the method of project work within the discipline
“Ukrainian (as a foreign language)”. It outlines the results of mini-project “Foreign medical
students support doctors”.

Introduction. The process of formation cultural and special features of a
student is long-lasting and it requires from mentor special sources. The role of the
Ukrainian language teacher-mentor in the form of cultural and personal
characteristics of an international student is transferring and takes into account
some features and peculiarities: taking into account intercultural specialties of the
foreign medical students; helping in adaptation to a new social and cultural
environment, academic culture to the university; teaching how to attend the first
and most important events (conferences, festivals, skinny); motivate and support
interests to the further study .
While studying at a higher education institution, a young person's ethnic selfconsciousness expands his or her perception of the world around him or her.
According to their national origin, the environment of foreign students is quite
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diverse. Here we can mean the representatives of more than 40 different states,
which are different not only in language, but mostly culturally, ethnically and
religiously.
Results of research. During the process of formation Ukrainian language
competence at the subject “Ukrainian (as a foreign language)” of foreign medical
students, we should take into account, that during the teaching of the discipline
“Ukrainian (as a foreign language)” to foreign medical students of SSU, we teach the
culture of the Ukrainian language, form a cultural personality of a foreign medical
student, academic culture of a future foreign doctor, involving in the author's
professional-oriented group on the Facebook page “Ukr.Lang.Laboratory for foreign
students”.
By the support of “Ukr.Lang.Laboratory for foreign students” the mini-project
“Foreign medical students support doctors” was held. The aim of it was to pay
students’ attention to doctor’s profession in struggling with Covid-19, to form
motivation in chosen profession, eagerness to act in different stressful situations.
“The project method is a teacher-facilitated collaborative approach in which
students acquire and apply knowledge and skills to define and solve realistic
problems using a process of extended inquiry. Projects are student-centered,
following standards, parameters, and milestones clearly identified by the instructor”
[2]. According to the task of this mini-project foreign medical students wrote in
Ukrainian and in English supporting words, quotations, helpful tips for doctors all
over the world and made a post on their Facebook page and on page of
“Ukr.Lang.Laboratory for foreign students”.
According to the analysis of students’ projects, uestionnaires we may
confirm, that foreign medical students are motivated in their future profession. For
example, investigation by foreign medical students’ shows an agreement with the
I.C. Rios idea (2016) that “the academic culture of a future doctor comprises values
and attitudes which are strongly influenced by the subjective elements of the
organizational culture of the medical school” *3+. Medical schools are characterized
by long hours and competitiveness and to survive this experience, the future doctor
needs to adopt a culture of solid planning. In the medical field, the future doctor
needs to make use of the S.M.A.R.T. (Specific, Measurable, Achievable, Realistic,
Time-Bound) principle in planning. The S.M.A.R.T.approach might seem overly
complex, but the ability of real time progress tracking it grants is a great way of
keeping one motivated over a long course to the desired result, becoming a future
doctor. According to Robert A. Heinlein: “In the absence of clearly-defined goals, we
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become strangely loyal to performing daily trivia until ultimately we become
enslaved by it” *1+.
Students have the opportunity to enrich their knowledge of the Ukrainian
language as a foreign language; study the traditions, features of the Ukrainian
language through podcasts, video lessons, presentations, projects, etc.
Conclusions. So, the project work confirms positive results of formation
Ukrainian language competence of foreign medical students in writing, reading,
listening and speech activity. Such experimental project as “Foreign medical
students support doctors”, which was held during pandemic Covid-19, was
dedicated to express support to the whole doctors who were struggling with
disease.
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СПОРТИВНА ЖУРНАЛІСТИКА КРІЗЬ ПРИЗМУ ОСОБИСТОСТІ
Анотація: У статті висвітленозавданнѐ та функції сучасної спортивної
журналістики; окреслено складові формуваннѐ особистості спортивного
журналіста та подачі ним футбольних подій. На прикладі діѐльності Роберта
Моралеса розкрито специфіку його роботи.
Ключові слова: медіаіндустріѐ, коментатор, журналіст, Роберто Моралес.
Abstract: In the article covered the tasks and functions of modern sport
journalism; underline the elements of formatting sport journalist and given by him
football news. On Roberto Morales’ example defined the specific of his work.
Key words: media industry, commentator, journalist, Roberto Morales.
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Постановка проблеми. Журналістика поюдную лядей, ѐкі здатні
сприймати речі по-особливому. Рівень компетентності журналістів залежить від
того, в ѐкій мірі вони здатні донести до оточуячих ту чи іншу інформація. У
сучасному медіапросторі журналістика вимагаю креативних лядей, ѐкі б змогли
розвивати спортивний світ, завдѐки ѐкісним транслѐціѐм різноманітних матчів
та прѐмим вкляченнѐм. акщо всі компоненти в результаті створяять ѐкісний
продукт, це даю змогу задовольнити основні потреби, відчувати задоволеннѐ
від праці, реалізувати себе ѐк особистість.
Під час прѐмих вклячень виникаю чимало обставин, в ѐких журналіст
проѐвлѐю професіоналізм і виходить із будь-ѐкої ситуації. Він маю бути всебічно
обізнаноя лядиноя, бути певноя міроя універсалом, бачити зв’ѐзки між
різними ѐвищами, вміти швидко схоплявати сутність важливих подій.
Вважаюмо, завдѐки кропіткій праці можна представити ѐкісний продукт у сфері
спорту. Щоб досѐгти бажаного результату, необхідне велике бажаннѐ, природні
задатки та відповідний рівень знань.
На сьогодні спорт уважаять одним із пріоритетних направлень
внутрішньої державної політики будь-ѐкої країни. Провідну роль у
функціонуванні спортивного руху між суб’юктами відіграять ЗМІ та журналісти,
ѐкі створяять спортивні продукти. Наразі спортивна журналістика України ю
недосконало вивченоя галуззя, а журналісти, ѐкі ці питаннѐ висвітляять,
залишаятьсѐ на маргінесі.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Методологічну й теоретичну
основу дослідженнѐскладаять праці, присвѐчені творчій природі особистості
(П. Гальперін, Дж. Гілфорд В. Дружинін, С. Рубінштейн, Р. Стернберг, О. Туриніна
та інші) та її ціннісно-смислові оріюнтації, проѐви на рівні поведінки, спілкуваннѐ
тощо (В. Андрююв, Т. Коваленко); журналістській творчості (В. Здоровега).
Особливості телетранслѐцій досліджували В. Звюрюва, Ю. Нікітіна. Вчені
(П. Воронков, О. Онищук, Д. Туленков та інші) розглѐдали питаннѐ впливу медіа
на лядину.
Постановка мети і завдання. У межах статті розглѐнемо особливості
спортивної журналістики в Україні, проаналізуюмо завданнѐ та функції сучасної
спортивної журналістики; складові формуваннѐ особистості спортивного
журналіста; розкриюмо специфіку роботи спортивного журналіста Роберта
Моралеса.
Виклад основного матеріалу дослідження. Наразі спорт набираю
масштабних обертів. З’ѐвлѐятьсѐ нові команди, клуби, спортсмени, ѐкі
представлѐять країну на міжнародному рівні. Чимало українських
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уболівальників маять бажаннѐ переглѐнути виступ улябленої команди чи
спортсмена наживо. Завдѐки новітнім технологіѐм провідну роль у передачі
спортивної інформації відіграю високорозвинена медіаіндустріѐ. В Україні ю
різноманітні спортивні телеканали, ѐкі спеціалізуятьсѐ за тематикоя. Перевагу
віддаять різним видам, зокрема, футболу, боксу, баскетболу, хокея, тенісу.
Поѐва прѐмого ефіру значно збільшила зацікавленість лядей до спорту.
Соціолог Ю. Прохоров вважаю, що спортивне телебаченнѐ ю найбільш
затребуваним жанром мовленнѐ *4+. акісна транслѐціѐ ю вагомим критеріюм длѐ
вболівальника та основноя характеристикоя при виборі каналу.
Масмедіа беруть активну участь у комерціалізації спорту. Здебільшого це
виѐвлѐютьсѐ в різних чемпіонатах, місцѐх проведеннѐ змагань, залученнѐм
уболівальників, учасників. Длѐ когось ці фактори можуть вплинути на розвиток
того чи іншого виду спорту.
Однак змагальний дух зберігаютьсѐ. У дослідженнѐх останніх років усе
частіше простежуютьсѐ, що спорт став важливоя галуззя економіки. Зокрема,
О. Починкін зазначаю: «Комерційна сторона спорту, в першу чергу, повинна
впливати на підвищеннѐ видовищності змагань, створеннѐ інтриги та ажіотажу
навколо спортивних подій. Все це потраплѐю в поле зору ЗМІ, оскільки вони й
зароблѐять на цьому ажіотажі, і популѐризуять спорт» *3+. Урешті-решт ЗМІ
впливаять на дискурс, надаячи можливість глѐдачам поринути у вир
спортивних баталій.
Повинно бути об’юктивне інформуваннѐ аудиторії про події у світі спорту.
Важливо коректно висвітлити ситуація та сформувати громадську думку.
П. Воронков виокремив дві функції, ѐкі, на його думку, властиві тільки длѐ
спортивної журналістики. Одна з них – це «ескейпізм». Дослідник зазначаю, що
спорт даю змогу лядѐм переклячитисѐ від буденних справ і зосередити своя
увагу на спортивних баталіѐх *1+. О. Онищук *2+ у своїй статті «Сучасна лядина у
просторі віртуальної реальності» твердить, що ХХІ ст. стоїть під впливом
маніпулѐтивних технологій ЗМІ, віртуального простору.
На творчу діѐльність спортивного журналіста впливаю й емоційний фон,
ѐкий визначаютьсѐ рівнем комунікативної взаюмодії, наѐвністя емоційних
ситуацій. Творча реалізаціѐ його емоційно-вольових станів залежить від уміннѐ
контролявати особистісне самовідчуттѐ, наѐвність журналістського такту, під
ѐким маютьсѐ на увазі почуттѐ міри, делікатності, стриманості, вміннѐ виѐвлѐти
емоції відповідно до художньо-творчих завдань, у міжособистісних стосунках
регулявати їх стабільність. Отже, спортивному журналісту необхідне вміннѐ
керувати своїми емоціѐми, розумно використовувати методи заохоченнѐ,
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проѐвлѐти культуру поведінки, зважати на думки інших, об’юктивно оцінявати
творчу роботу колег і власну.
У журналістиці, ѐк і в інших сферах лядської діѐльності, кожен проходить
певні етапи професійного становленнѐ. Творчий талант формуютьсѐ поступово.
Цьому передую кропітка працѐ, ѐка переходить у набутий досвід. Майстри
народжуятьсѐ у процесі поюднаннѐ природних здібностей, знань, наполегливої
праці, терпіннѐ.
Журналістові важливо розуміти, що сказати читачеві, глѐдачеві, слухачеві,
а відтак уміти інформація подати вчасно, точно, стисло, дохідливо,
переконливо, емоційно. Одне нерозривно пов’ѐзане з іншим, але
визначальним ю все-таки зміст сказаного, а вже опіслѐ – уміннѐ втілити його у
відповідну форму.
Майстерність, професіоналізм не починаятьсѐ і не закінчуятьсѐ за
робочим столом. Корені таланту – у глибині лядського юства, в лядській натурі,
совісті, в тих цінностѐх, ѐкі закладалисѐ родиноя, школоя, ЗВО, у життювому
виборі. Саме професіѐ даю змогу задовольнити основні потреби, відчувати
задоволеннѐ від роботи, реалізувати себе ѐк особистість.
Із поѐвоя технологічних і організаційних можливостей транслѐцій
змагань на радіо й телеефірі виникла необхідність в адаптації форми
висловленнѐ думки журналіста. Саме він стаю одночасним поѐсненнѐм тіюї
спортивної події, ѐка лунаю на вустах кожного уболівальника. Це можна
зрозуміти, адже спостерігати за подіюя наживо та слухати те, ѐк лунаю голос
коментатора, приносить більше задоволеннѐ.
«Коментатором від Бога» називаять відомого українського спортивного
журналіста Роберто Моралеса. Майбутній коментатор народивсѐ 23 березнѐ
1976 року в місті Запоріжжѐ. Його батько Карлос Беніто Моралес – чиліюць,
мати Лябов Олексіївна – українка. Під час від’їзду батька до СРСР, у Чилі
відбувсѐ державний переворот. Наслідком цього став прихід до влади Авґусто
Піночета. На той час батько Роберто був членом профспілки заводу «Мадеко»,
ѐка до останнього підтримувала тодішнього президента Сальвадора Альюнде.
Через це Карлосові Моралесу загрожував розстріл, тому він залишивсѐ на
території Радѐнського Соязу. З 1990 по 1991 роки Роберто Моралес жив та
навчавсѐ у Чилі. У 1998 році закінчив історичний факультет Запорізького
національного університету з курсу «Новітнѐ історіѐ України».
Випадок зіграв клячову роль у його долі. Післѐ закінченнѐ інституту йому
запропонували на одному із місцевих каналів прокоментувати матч. Проби
пройшли вдалі і згодом його прийнѐли на роботу коментатором спортивних
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подій. Деѐкий час працявав на обласному телебаченні, де здобув перший
коментаторський досвід. 27 березнѐ 1996 року – коментатор матчу Бельгіѐ–
Франціѐ (0:2). Пробував власні сили в різних напрѐмах журналістики. Був
кореспондентом регіонального випуску «Комсомольської правди», працявав у
рубриці «кримінал», однак, пошуки власного «а» продовжувалисѐ. Діѐльність
на регіональному каналі «ТВ-5» завершиласѐ, коли Роберто вирішив
спробувати власні сили у столиці України. Хоч наважитисѐ на такий крок було
непросто, однак, прагнув більшого, чого й досѐг.
Працявав на «Новому каналі», «Інтер» та «Мегаспорт». Разом із відомим
українським журналістом Ігорем Цигаником був ведучим програми «Відверто
про футбол». З 2010 по 2019 роки коментував матчі на телеканалах «Футбол 1»
та «Футбол 2». Спеціалізувавсѐ з чемпіонатів Іспанії, Бразилії та України,
ведучим програми «Ювропейський Weekend». Нещодавно Роберто Моралес
перейшов на роботу у відеосервіс «Megogo», де коментую матчі чемпіонату
Іспанії.
2014 р. – переломний, ѐкий сколихнув уся країну. Ті події, що відбувалисѐ
спершу на Майдані, потім у Криму та Донбасі, не оминути йРоберто Моралеса.
Журналіст не залишивсѐ осторонь біди. Він покинув роботу та поїхав на Схід
захищати суверенітет української держави. Такий вчинок характеризую
коментатора ѐк справжнього патріота своюї країни, лядину, ѐка здатна
пожертвувати найдорожчим у житті. На щастѐ, період на передовій не зламав
професійний дух Роберто Моралеса й він повернувсѐ на телеканал «Футбол 1»
та «Футбол 2», де продовжував коментувати матчі ювропейських чемпіонатів.
Аналізуячи коментаторську діѐльність Роберто, приходимо до висновку,
що він ю справжнім майстром слова. Його ефіри на телеканалах «Футбол 1»,
«Футбол 2», «Мегаспорт» відзначаятьсѐ продуманістя, виваженістя кожного
слова. Молодий журналіст додаю власних барв у кожний матч. Однак в останній
рік ми помітили цікаву тенденція. Телеканали «Футбол 1», «Футбол 2»
перестали транслявати матчі іспанської «Ла Ліги». На перший поглѐд, нічого
незвичайного не відбулосѐ: телеканал отримав права на показ матчів
італійської «Серії А», при цьому нічого не втрачаячи.
Водночас, ѐк бути журналістові, ѐкий ю експертом у цій сфері? Те, що
телеканал перестав показувати ігри чемпіонату Іспанії, безумовно, вдарило по
амбіціѐх коментатора. Однак він продовжую працявати на телебаченні,
коментуячи вже матчі італійського чемпіонату. На початку лятого 2019 р.
журналіст зміняю місце роботи, і тепер працяю у відеосервісі «Megogo».
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Останнім часом в Україні прискіпливо ставлѐтьсѐ до коментаторів. Це
можна простежити в постах лядей на різних сайтах та форумах. Проте Моралес
закликаю менше звертати увагу на ситуація, що складаютьсѐ. З одного боку,
ѐкщо критика ю конструктивноя, з цього можна зробити певні висновки, але
ѐкщо критикуять не по суті, то думку таких персон не варто брати до уваги.
Оціняячи матч Португаліѐ – Україна (0:0), коментатор висловивсѐ про
вчинок суперника нашої збірної. Португаліѐ, чемпіон Ювропи, порушила питаннѐ
щодо неправомірності натуралізації форварда Жуніора Мораеса. Роберто
Моралес ю також натуралізованим і не залишивсѐ осторонь ціюї проблеми, а
одразу проінформував українських уболівальників та запевнив, що цѐ
процедура відбуласѐ законно.
На порталі «FOOTBOOM.COM» український коментатор зазначив:
«Законодавчо встановлені винѐтки, тому жити п’ѐть років в Україні не
обов’ѐзково. Взагалі, згідно з законодавством, ю два варіанти: або «винѐткові
заслуги», або особиста волѐ президента. Тому в Португалії немаю шансів.
Більше того, це ж внутрішні закони й навіть за фактом їх порушеннѐ все одно в
них не було б шансів. Вони нас просто лѐкаять» *5+. Цим учинком журналіст
довів, що не тільки ю компетентним у футболі, а й розбираютьсѐ в законодавчих
актах, маю принципову позиція. Вважаюмо, що аргументи, наведені
коментатором, були переконливими длѐ вболівальників.
Зауважимо, що длѐ Роберто Моралеса характерним ю проведеннѐ
серйозного аналізу матчів. У власних створених відео він демонструю глибоку
експертну оцінку, що характеризую його ѐк досвідченого аналітика. Водночас
приділѐю увагу маловідомим футболістам, ѐкі зарекомендували себе
ѐкнайкраще у грі протѐгом сезону. Він маю професійний поглѐд, бо з часом такі
гравці потраплѐять у гранди ювропейського футболу. Спостерігаячи за
діѐльністя коментатора, відзначаюмо його вміннѐ передбачити результати
поюдинків (наприклад, «Манчестер Сіті» – «Монако» (5:3)).
Роберто Моралес неодноразово зазначав, що бути коментатором справа нелегка. Тут потрібно вміло поюднувати знаннѐ, пов’ѐзані з тим чи іншим
видом спорту та емоційну складову. Вважаюмо журналіста Роберто Моралеса
ѐскравоя творчоя особистістя, професіоналом, гідним громадѐниномсучасником, справжнім патріотом своюї країни.
Висновки. Майстерність, професіоналізм, корені таланту – у глибині
лядського юства, в лядській натурі, совісті, в тих цінностѐх, ѐкі закладалисѐ
родиноя, школоя, у життювому виборі. Складовоя формуваннѐ та становленнѐ
особистості спортивного журналіста ю його ціннісна складова. Характерними
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професійними ѐкостѐми спортивного журналіста Роберто Моралеса ю знаннѐ,
пов’ѐзані з тим чи іншим чемпіонатом, володіннѐ українським словом,
глибокий аналітичний розум, принципова позиціѐ, компетентність у
законодавчих актах.
Перспективи подальших розвідок. У подальших наукових розвідках
варто глибше простежити специфіку інформаційних жанрів, в ѐких працяю
Роберто Моралес, проаналізувати їххарактерні особливості.
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Комунальний заклад «Запорізький обласний
інститут післѐдипломної педагогічної освіти»

Подлєсна Ірина
Новоспаська загальноосвітнѐ школа І-ІІІ ступенів
Приазовська районна рада Запорізька область

ТРЕНІНГ ЯК ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ РОЗВИТКУ
ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
ВЧИТЕЛЯ НА МІЖКУРСОВОМУ ЕТАПІ
Анотація.У статті розкриваютьсѐ суть понѐттѐ «тренінг» ѐк одніюї з форм розвитку
професійної майстерності вчителѐ на міжкурсовому етапі в системі ППО. На прикладі тренінгу
«Організаціѐ пошукової творчої діѐльності учнів у процесі навчаннѐ української мови
засобами вебквест технології» окреслено можливості такої форми навчаннѐ.
Ключові слова. Тренінг, післѐдипломна освіта, педмайстерність.
Abstract.The article reveals the essence of the concept of «training» as one of the forms of
development of professional skills of teachers at the intercourse stage in the air defense system.
On the example of the training «Organization of search creative activity of students in the process
of learning the Ukrainian language by means of web- uest technology» the possibilities of such a
form of organization of education are outlined.
Keywords: Training, postgraduate education, pedagogical mastery.
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Постановка проблеми. Педагогіка партнерства ѐк клячова складова
Концепції нової української школи визначаю доцільність організації
інноваційного навчаннѐ в освітньому просторі і ґрунтуютьсѐ на формуванні
різноманітних форм мисленнѐ, творчих здібностей, високих соціальноадаптаційних можливостей вчителѐ. Водночас, розвиток мовної особистості в
інформаційному суспільстві передбачаю переоріюнтація мисленнѐ педагога із
традиційних підходів до нових сучасних технологій оволодіннѐ мовоя.
Очевидно, що й учитель української мови та літератури повинен мати не тільки
ґрунтовні предметні знаннѐ, а й володіти методикоя навчаннѐ предмета на
основі широкого спектру медіатехнологій, розроблѐти дидактичні навчальні
матеріали з урахуваннѐм електронних дисциплін тощо.
Поступальне зростаннѐ професіоналізму вчителѐ, розвиток його творчого
потенціалу та самореалізаціѐ в педагогічній діѐльності забезпечую
післѐдипломна педагогічна освіта, завдѐки ѐкій створяятьсѐ умови длѐ
неперервності й максимальної індивідуалізації навчаннѐ, розвитку професійної
мобільності, забезпечуютьсѐ нова ѐкість педагогічної дії, професійноособистісне зростаннѐ протѐгом життѐ.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Методологічну і теоретичну
основу дослідженнѐ складаять праці зарубіжних та вітчизнѐних учених. Аналіз
показав, що загальні теоретико-практичні засади розвитку професійної
компетентності педагогів у системі післѐдипломної освіти відображено у працѐх
учених (О. Касаткіна, Г. Селевко, С. Сисоюва, А. Хуторський та ін.). Специфіку
професійної майстерності вчителѐукраїнської мови та літератури розглѐдали
Л. Коваленко,
Л. Марецька,
О. Семеног,
В. Сидоренко.
Форми
організаціїнавчаннѐ дорослих ѐк основи підвищеннѐ кваліфікації та оптимальні
тьяторські практики формуваннѐ педагогічної майстерності вчителів вивчали
В. Адольф, Т. Гущина, С. Калашникова, Н. Лещук, В. Сидоренко та ін. Професійна
самореалізаціѐ філолога в умовах розвитку цифрового суспільства була
предметом наукових розвідок Г. Корицької.
Однак на сьогодні потребуять певних досліджень основні підходи до
процесу розвитку педагогічної майстерності вчителѐ української мови й
літератури в системі ППО, зокрема, на міжкурсовому етапі.
Постановка мети, завдання. У межах статті узагальнимо досвід
використаннѐ навчального тренінгу у розвитку педагогічної майстерності
вчителѐ української мови та літератури в системі ППО.
Реалізаціѐ мети передбачаю розв’ѐзаннѐ таких завдань:
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1)
розкрити можливості тренінгу ѐк форми активного навчаннѐ
длѐформуваннѐ та вдосконаленнѐ професійної компетентності педагога в
умовах модернізації змісту освіти;
2)
висвітлити практичний аспект застосуваннѐ тренінгу «Організаціѐ
пошукової творчої діѐльності учнів у процесі навчаннѐ української мови
засобами вебквест- технології» при Запорізькому ОІППО.
Виклад основного матеріалу дослідження.Одніюя із форм, ѐка
відповідаю інноваційним підходам до розвитку професійної компетентності
вчителѐ, ю тренінг. Аналіз наукової літератури даю нам підстави стверджувати,
що натепер немаю юдиного підходу до визначеннѐ цього понѐттѐ.
У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» «тренінг»
окреслено ѐк «тренуваннѐ, а також спеціальний тренувальний режим» [3,
с.1265+. І. Вачкова - ѐк «систему навчаннѐ й підготовки професійних кадрів на
відтвореннѐ цілісного феномена професійної майстерності, характерної
певному конкретному виду професійної діѐльності» *2+.Заверико Н., Лещук Н.,
С. Калашнікова,Савич Ж.трактуять ѐк «форму організації навчаннѐ, в ході ѐкої
використовуятьсѐ інтерактивні методи, що забезпечую учасникам обмін
досвідом і знаннѐми у спілкуванні в комфортній емоційній атмосфері з метоя
отриманнѐ нових знань та засвоюннѐ навичок» *9+; ѐк «сукупність методів
навчаннѐ, за допомогоя ѐких учасники активно залучаятьсѐ у процес навчаннѐ,
тобто ю активними учасниками навчаннѐ»*5, с. 31].
Ми, враховуячи власний досвід роботи в системі післѐдипломної
педагогічної освіти, розглѐдаюмо тренінг ѐк освітня траюкторіюя
професійної самореалізації та розвитку педагогічної майстерності вчителѐ
української на міжкурсовому етапі через створеннѐ комунікативного
міжособистісного простору.
Важливими компонентами, ѐкі впливаять на впровадженнѐ тренінгу в
освітній процес закладів післѐдипломної педагогічної освіти, ю мотиваційноціннісний, когнітивний, операційно-діѐльнісний, особистісний.
Мотиваційно-ціннісний компонент посідаю клячову позиція у
формуванні мотивації до професійного розвитку та саморозвитку педагога, його
спрѐмованості, в наѐвності професійних настанов та цінностей. Мотив ѐк
усвідомлений потѐг до певної дії формуютьсѐ, на нашу думку, з розуміннѐ мети,
що постаю перед учасником. У контексті дослідженнѐ ми виділѐюмо такі
провідні складники мотиваційно-ціннісного компонента: ціннісне ставленнѐ до
професії, зацікавленість нея, самовдосконаленнѐ власної педагогічної
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майстерності; усвідомленнѐ значущості участі у тренінгу ѐк умови успішної
професійно-педагогічної діѐльності.
Упроваджуячи тренінг «Організаціѐ пошукової творчої діѐльності учнів у
процесі навчаннѐ української мови засобами вебквест- технології» учасникам
було запропоновано пройти опитуваннѐ, ѐке допомогло визначити, у ѐкій мірі
педагоги готові до діѐльності та що цьому сприѐло. З’ѐсовуячи питаннѐ
«Укажіть, що спонукало Вас до участі у тренінгу?», ми отримали відповіді:
«пізнаннѐ нового» (16); «прагненнѐ до саморозвитку» (7); «потреба у
професійному зростанні» (2) І «підвищеннѐ професійного рівнѐ»; «цікавість» (3);
«творчий пошук (3) тощо *6, 125+.
Значущість когнітивного компонента длѐ формуваннѐ професійної
компетентності вчителѐ на тренінгу зумовлена рівнем фахової підготовки та
певними
знаннѐми:
нормативно-законодавчої
бази,
основ
ІКТ,
міжпредметними, загальнопедагогічнми, методичними. Відповіді на запитаннѐ
«акі основні вміннѐ повинні бути сформовані в педагога, що впроваджую
вебквест технології в навчальний процес?» (70), розподілилисѐ так: «мати
комп’ятерну грамотність» (5); «застосовувати ІКТ» (18); «вільно володіти ІКТ»
(26); «критично та креативно мислити» (11); «проводити пошуководослідницьку діѐльність» (6); «здійснявати творчий пошук» (6); «бути готовими
до співпраці» (2); «зацікавити учнів» (2); «аналітично мислити» (2);
«інноваційні»; «володіннѐ сучасними методами і прийомами»; «проѐвлѐти
ініціативу» (3); «правильно формулявати та створявати творчі пошукові
завданнѐ»; «мати організаторські здібності»*6, 125+.
Розкриваячи сутність і специфіку професійної діѐльності, зауважимо, що
знаннѐ стосуятьсѐ основних складових готовності вчителѐ до організації та
проведеннѐ науково-дослідної роботи, створеннѐ інформаційно-безпечного
середовища.
Операційно-діѐльнісний компонент забезпечую організація практики на
основі
науково-теоретичних
засад,
демонстрація
предметних
та
міжпредметних знань, знаннѐ методики викладаннѐ предмета, плануваннѐ та
реалізація професійної діѐльності відповідно до нормативно-законодавчої
бази, володіннѐ ІКТ-технологіѐми, навичками науково-дослідної роботи,
вміннѐми здійснявати пошук інформації та критично її оцінявати.
Особистісний
компонент
вклячаю
професійно-важливі
ѐкості:
комунікативні (емпатіѐ, професійна ідентичність, оптимістична соціальна
позиціѐ, толерантність, гуманістична спрѐмованість, схильність до командної
роботи, колаборативної і мережевої роботи); організаційні (відкритість,
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цілеспрѐмованість,
наполегливість,
самостійність,
дисциплінованість,
ініціативність, автономність учіннѐ у процесі власного професійного розвитку,
здатність
до
самоорганізації
(саморегулѐції,
самовираженнѐ,
самоствердженнѐ)); емоційно-вольові (емоційна стійкість, стресостійкість,
низький рівень особистісної тривожності, прагненнѐ до успіху); когнітивні
(автентичність,
самопізнаннѐ,
прийнѐттѐ
особистої
відповідальності,
інтелектуальний розвиток, критичність і гнучкість мисленнѐ, рефлексивність,
відчуттѐ самоефективності).
На прикладі тренінгу «Організаціѐ пошукової творчої діѐльності учнів у
процесі навчаннѐ української мови засобами вебквест-технології»
проіляструюмо можливості такої форми організації навчаннѐ педагогічних
працівників у системі ППО. Мета вищеозначеного тренінгу полѐгаю у
формуванні і вдосконаленні професійної компетентності вчителѐ української
мови та літератури в умовах модернізації освіти України, в підвищенні
ефективності застосуваннѐ вебквест-технології длѐ організації пошукової
творчої діѐльності учнів; у створенні умов длѐ професійного спілкуваннѐ й
зростаннѐ, самореалізації та стимуляваннѐ росту творчого потенціалу педагога;
в запровадженні нових підходів до навчаннѐ.
Завданнѐ, ѐкі реалізуюмо під час проведеннѐ тренінгу:
- визначити сутність навчально-дослідницької діѐльності учнѐ,
використаннѐ
ІК-технологій
длѐ
організації
проблемно-пошукової,
дослідницької діѐльності та методів, принципів і прийомів навчаннѐ української
мови за дослідницького підходу; створити алгоритм моделяваннѐ проблемних
ситуацій;
- сформувати уміннѐ (навички): організовувати спеціальні спостереженнѐ
над мовним матеріалом; усвідомлявати структуру власної пізнавальної
діѐльності (мету, план та хід його здійсненнѐ, оціняваннѐ результату);
організовувати проблемно-пошукову, дослідницьку діѐльність учнів засобами
вебквест технології; використовувати різні види проблемних ситуацій; володіти
технологіюя створеннѐ проблемно-пошукових завдань; усвідомлявати
проблему й самостійно її формулявати;
-розвинути установки до аналізу, інноваційності, співпраці, креативності,
трансформації отриманих знань і навичок длѐ виробленнѐ нового ѐкісного
продукту.
Навчальний план складаютьсѐ із п’ѐти модулів: «Організаційнонастановний», «Технологічний підхід до організації пошукової діѐльності»,
«Діѐльнісний підхід у використанні вебквест технології длѐ організації
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проблемно-пошукової,
дослідницької
діѐльності
здобувачів
освіти»,
«Організаціѐ пошукової діѐльності здобувачів освіти засобами вебквест
технології», «Проблемно-пошукова, дослідницька діѐльність учнів у процесі
навчаннѐ української мови», ѐкі маять певне наукове, навчально-методичне
забезпеченнѐ.
Організаціѐ освітньої діѐльності передбачаюочну та дистанційну форми
навчаннѐ. Її зміст реалізуютьсѐ у процесі фронтальних і групових занѐть,
індивідуальної самостійної роботи вчителів. Занѐттѐ будуятьсѐ на основі
діѐльнісного підходу з опороя на практичний досвід педагогів і можуть
вклячати організаційно-діѐльнісні ігри, вирішеннѐ проблемних ситуацій,
виконаннѐ проблемно-пошукових завдань тощо.Тематика занѐть складена з
урахуваннѐм сучасних потреб учителѐ й передбачаю активну роботу педагогів із
контентом, сприѐю набуття нових дослідницьких та методичних
навичок.Процес
навчаннѐ
передбачаю
індивідуальне
та
групове
консультуваннѐ, самостійну роботу учасників і виконаннѐ ними дослідних та
творчих проюктів.
Висновки з даного дослідження. Отже, на сьогодні тренінг ю певноя
освітньоя траюкторіюя професійної самореалізації та розвитку педагогічної
майстерності вчителѐ на міжкурсовому етапі шлѐхом створеннѐ
комунікативного міжособистісного простору. Виділѐюмо компоненти, ѐкі
впливаять на впровадженнѐ тренінгу в освітній процес закладів
післѐдипломної освіти(мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційнодіѐльнісний, особистісний). На прикладі тренінгу «Організаціѐ пошукової
творчої діѐльності учнів у процесі навчаннѐ української мови засобами вебквест
технології» окресляюмо можливості такої форми організації навчаннѐ
педагогічних працівників в системі ППО.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Наше дослідженнѐ
не претендую на повноту викладу. Подальших наукових розвідок потребую
дослідженнѐ психолого-педагогічних умов професійної самореалізації вчителѐ
української в міжкурсовий період, його діѐльність у творчих групах, проюктах.
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МАЙСТЕР-КЛАС ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА
ПОШИРЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ
Анотація. У статті досліджено сутність понѐттѐ «майстер-клас» ѐк ефективної
форми поширеннѐ педагогічного досвіду, розкрито вимоги до проведеннѐ підготовки
майстер-класу.
Ключові слова: майстер-клас, педагогічний досвід, педагог.
Abstract. The article investigates the essence of the concept of "master class" as an
effective form of dissemination of pedagogical experience, reveals the requirements for the
preparation of master classes.
Keywords: master class, pedagogical experience, teacher.

Постановка проблеми. Проведеннѐ майстер-класів вимагаю передусім
чіткої моделі організації, проведеннѐ та методів упровадженнѐ майстер-класів.
Головними питаннѐми ю необхідність проведеннѐ майстер-класів, їх
ефективність впровадженнѐ в освітня систему, а також актуальність завданнѐ,
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ѐке ставить перед собоя організатор таких майстер-класів. Поѐва нових
завдань та вимог до працівників освіти вимагаю від науково-педагогічних
працівників брати активну участь у багатьох конференціѐх, засіданнѐх, творчих
та педагогічних зустрічах, семінарах, майстер-класах за длѐ підвищеннѐ власних
професійних потреб. Саме такі форми проведеннѐ транслѐції досвіду науковців
ю узагальненнѐм та поширеннѐм педагогічного досвіду.
Аналіз актуальних досліджень. Актуальні питаннѐ майстер-класів в
рамках поширеннѐ педагогічного досвіду входѐть до програми багатьох
науково-практичних
конференцій:
I
Міжнародна
науково-практична
конференціѐ «Проблеми мистецько-педагогічної освіти: здобутки, реалії та
перспективи» м.Суми, березень 2019р.; Всеукраїнський форум молодих
педагогів позашкільних навчальних закладів, м.Київ, грудень 2016р.; IV
Міжнародна науково-практична конференціѐ «Теоретичні та методичні засади
розвитку мистецької освіти в контексті ювропейської інтеграції», м .Суми,
грудень 2017р.; Всеукраїнська науково-практична конференціѐ (з міжнародноя
участя) «Художні практики та мистецька освіта у крос культурному просторі
сучасності», м. Полтава, жовтень 2019р., та ін.
Частково майстер-клас ѐк форма ефективного професійного навчаннѐ
педагогів розкриваютьсѐ в таких наукових роботах, ѐк: Майстер-клас районного
масштабу. Сільська школа України (2003); Методическаѐ работа в школе:
организациѐ и управление (1971); Нові технології навчаннѐ: науковопрактичний метод. Зб. наук. статей (1997); Національна доктрина розвитку
освіти. Всеукраїнський з’їзд працівників освіти (2001); Концепціѐ розвитку
післѐдипломної освіти в Україні; Методичний посібник «ак провести майстерклас» Кіровоградський обласний інститут післѐдипломної педагогічної освіти
імені Василѐ Сухомлинського.
Мета статті: дослідитисутність понѐттѐ «майстер-клас» ѐк ефективної
форми поширеннѐ педагогічного досвіду, розкрити вимоги до проведеннѐ
підготовки майстер-класу.
Виклад основного матеріалу. Майстер-клас вважаять ефективноя
формоя передачі знань і умінь. Але ѐк і будь-ѐка інша форма роботи з
професійним досвідом учителѐ, вона вимагаю невпинного «шліфуваннѐ» й
удосконаленнѐ.
Найважливіші особливості майстер-класу:
1.
Новий підхід до створеннѐ умов длѐ активної діѐльності;
2.
Метод самостійної роботи в групах, що забезпечую обмін думками;
3.
Новий підхід до педагогічного навчаннѐ;
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4.
Нова філософіѐ навчаннѐ, що ламаю стереотипи, та пострадѐнську
систему освіти;
5.
Форма взаюмодії-співпрацѐ, пошук, співтворчість;
6.
Прийоми, що розкриваять творчий потенціал всіх учасників
майстер-класу;
7.
Процес пізнаннѐ, що ю ціннішим за знаннѐ.
У технології проведеннѐ майстер-класу враховуять, ѐк передати способи
діѐльності (прийом, метод, методика, техніка, технологіѐ). Головним
завданнѐм длѐ Майстра залишаютьсѐ передача продуктивних методів роботи з
аудиторіюя. Важливо свій майстер-клас почати з актуалізації та ознайомленнѐ
слухачів (учасників) майстер-класу з оголошеннѐ теми і проблематики.
Майстер-клас повинен демонструвати конкретний методичний прийом,
методику викладаннѐ, технологія навчаннѐ, технологія вихованнѐ.
У Методичному посібнику «ак провести майстер-клас» розглѐдаютьсѐ
декілька шлѐхів організації проведеннѐ майстер-класів і зазначаютьсѐ, що кожен
майстер-клас маю свого майстра, ѐкий демонструю на вищому рівні свої
дослідницькі напрацяваннѐ.
Аналіз власного педагогічного досвіду у сфері проведеннѐ майстер-класів
ѐк хореографа-педагога дозволѐю сформувати алгоритм послідовності
проведеннѐ майстер-класу: виділеннѐ проблеми - робота з матеріалом –
представленнѐ результатів роботи – обговореннѐ результатів роботи.
Досить важливе поюднаннѐ «здорового» опису наѐвного досвіду й
аналітичності, що розуміютьсѐ в даному випадку ѐк здатності учасників (а
насамперед самого педагога-майстра) «усередині» свого досвіду, в підготовці
та проведенні майстер-класу зрозуміти внутрішні психолого-педагогічні та
методичні шлѐхи, принципи й механізми здійсняваної системи педагогічних
дій. Крайнощі тут неприпустимі.
Відразу ж виникаю питаннѐ про наѐвність у педагога письмово
оформлених теоретико-аналітичних розробок або інших ілястративнометодичних матеріалів. Їх наѐвність дозволѐю учасникам майстер-класу за
короткий час зануритись та уѐвити ізсередини суть представленого
педагогічного питаннѐ чи завданнѐ. Інакше спонтанне педагогічно
непослідовне, а точніше- педагогічно безграмотне зануреннѐ у досліджуваний
досвід займе багато часу й не дасть імпульсу длѐ плідних дискусій. Також
важливо при підготовці до проведеннѐ майстер-класів пам’ѐтати, що не можна
списувати з рахунків і ту важливу обставину, що учасники конкретного майстер-
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класу самі мусѐть бути професійно готовими до докладного теоретикометодичного аналізу досвіду, ѐкий вони представлѐять.
Ще один важливий момент технології підготовки та проведеннѐ майстеркласу стосуютьсѐ проѐсненнѐ випереджувального питаннѐ про те, на ѐкому
принципово можливому структурному рівні професійного досвіду вчителѐ
реалізуютьсѐ та чи інша авторська інноваційна ідеѐ.Під час підготовки
проведеннѐ майстер-класів значне місце відводимо академічній доброчесності
доповідача (майстра), що означаю:
1.
Покликаннѐ тільки на достовірні джерела інформації ;
2.
Дотриманнѐ норм законодавства про авторське право;
3.
Контроль за дотриманнѐм академічної доброчесності усіма
здобувачами освіти;
4.
Покликаннѐ на джерела інформації в разі використаннѐ ідей,
тверджень, відомостей.
Длѐ визначеннѐ ефективності підготовки та проведеннѐ майстер-класу
пропонуютьсѐ використовувати критерії: презентативність; ексклязивність;
артистичність; оптимальність; конструктивність; змістовність; загальна культура.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже,
проведеннѐ такої форми, ѐк майстер-клас ю актуальноя формоя реалізації і
демонстрації нових ідей та винаходів. Проведеннѐ майстер-класів– це активна
позиціѐ педагогічних працівників, студентів, науковців, котрі маять авторські
розробки. Головне в підготовці та проведенні майстер-класів на цільову
аудиторія – мати постійне оріюнтуваннѐ на вдосконаленнѐ та пошук
нового.Передбачаютьсѐ подальший пошук інших методів та форм поширеннѐ
педагогічного досвіду працівників освітньої системи.
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ПРАГМАТИЧНА СКЛАДОВА МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З ЖУРНАЛІСТИКИ
Анотація. У статті розглѐнуто сутність прагматичної складової мовленнювої
компетентності майбутніх молодших спеціалістів з журналістики, ѐка визначаютьсѐ ѐк
уміннѐ вживати вербальні і невербальні засоби спілкуваннѐ задлѐ досѐгненнѐ
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комунікативної мети. Наведено теоретичну модель формуваннѐ прагматичної
компетентності, ѐка передбачаю вибір одиниць з прагматичним потенціалом, вибір
принципів та методів навчаннѐ, а також критеріїв оціняваннѐ. Практична реалізаціѐ
моделі продемонстрована на прикладі занѐттѐ.
Ключові слова: мовленнюва компетентність, мовленнюва діѐльність, прагматика,
модель формуваннѐ прагматичної складової мовленнювої компетентності.
Abstract.The article is concerned with a pragmatic component of communicative
competence, which is defined as skills to use verbal and non-verbal means of interaction in
order to achieve a communicate goal. The general model of pragmatic competence
development given here involves determining the units of pragmatic potential to teach, the
principles and methods of teaching as well as assessment criteria of learning outcomes. The
implementation of the model is illustrated by a lesson plan, the objective of which is to
teach how to say and receive compliments.
Key words: communicative competence, pragmatics, model of pragmatic, competence
development.

Постановка проблеми. Реалізаціѐ компетентнісного підходу в навчанні
на сучасному етапі означаю переоріюнтація з процесу на результат освіти,
тобто спроможності застосувати засвоюні знаннѐ на практиці; тож навчаннѐ
мови зараз підпорѐдковуютьсѐ основній меті – формування мовленнювої
компетентності, ѐка маю комплексний характер і передбачаю успішну
реалізація сформованих умінь та навичок усіх видів мовленнювої діѐльності в
різних мовленнювих ситуаціѐх, залежно від умов та потреб спілкуваннѐ.
Аналіз основних досліджень і публікацій. У «Загальноювропейських
рекомендаціѐх з мовної освіти» зазначаютьсѐ, що структуру комунікативної
компетентності можна представити трьома компонентами – лінгвістичним,
соціолінгвістичним та прагматичним *3, 162+. Лінгвістична компетентність, ѐка
містить мовну та мовленнюву складову, базуютьсѐ на знаннѐх лексики,
граматики, синтаксису, семантики, фонетики, словотвореннѐ й орфографії та
формуванні відповідних навичок – рецептивних (аудіяваннѐ, читаннѐ) та
продуктивних (говоріннѐ, письмо).
Соціолінгвістична компетентність означаю усвідомленнѐ соціальних
аспектів використаннѐ мови і здатність оперувати лінгвістичними маркерами на
позначеннѐ статусу, близькості стосунків комунікантів, реюстру мовленнѐ. Тут
можна також окремо виділити соціокультурну компетентність, ѐка полѐгаю в
опануванні країнознавчих знань, вмінні організовувати власну мовленнюву
діѐльність відповідно до норм
поведінки
носіїв
мови й вихованні
толерантності та поваги до інших культур [3; 4, 115-116].
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Прагматичний компонент мовленнювої компетентності вклячаю вміннѐ
інтерпретувати і самостійно породжувати цілісні дискурси, тобто тексти, ѐкі
розгортаятьсѐ в певному контексті, та використовувати схеми інтеракції, або
моделі спілкуваннѐ, дотримуячись вимог зв’ѐзності, логічної організації та
риторичної ефективності висловлявань *3, 182-186; 4, 116].
Звісно, усі компоненти компетентності тісно пов’ѐзані між собоя, оскільки
в мовленні мовні ѐвища набуваять соціолінгвістичного значеннѐ і виконуять
певні прагматичні функцій, проте саме прагматична компетентність, ѐка
передбачаю вживаннѐ ѐк вербальних так і невербальних засобів спілкуваннѐ
задлѐ досѐгненнѐ комунікативної мети, ю найбільш важливоя – і одночасно
складноя – в опануванні мовоя, що й обумовляю актуальність нашого
дослідженнѐ.
Постановка мети, завдання.Мета розвідки – виділити прагматичну
складову серед інших компонентів мовленнювої компетентності майбутніх
молодших спеціалістів з журналістики, окреслити її особливості формуваннѐна
занѐтті з української мови за професійним спрѐмуваннѐм.
Виклад основного матеріалу. Прагматика – це «наука, ѐка вивчаю
мову в її відношенні до тих, хто її використовую» і займаютьсѐ суб’юктивними
чинниками комунікації, такими ѐк когнітивно-психологічні зв’ѐзки адресанта і
адресата, конотативні складники лексичних і граматичних одиниць,
тональність і атмосфера спілкуваннѐ, умови успішності мовної взаюмодії
тощо *1, 12; 2; 8+. Отже, прагматична компетентність означаю, що мовець
здатен оріюнтуватисѐ в мовленнювій ситуації і залежно від інтенцій
спілкуваннѐ може будувати висловляваннѐ, обираячи найбільш ефективні
засоби впливу на співрозмовника. Ігноруваннѐ прагматичного аспекту
комунікації призводить до комунікативних невдач, тому формуваннѐ
прагматичної компетентності ю надзвичайно важливим длѐ досконалого
оволодіннѐ мовоя *2; 7; 8; 9+. Складність, полѐгаю в тому, що прагматика
присутнѐ в мовленні не може розглѐдатисѐ окремо від лінгвістичних і
соціокультурних особливостей комунікації, тому її вивченнѐ маю інтегруватисѐ в
навчаннѐ на всіх рівнѐх, особливо на вищому за середній та просунутому,
шлѐхом створеннѐ комунікативних ситуацій, де мова ю засобом спілкуваннѐ, а
не об’юктом вивченнѐ (вправи комунікативного спрѐмуваннѐ, рольові ігри,
дискусії, «кейси», проблемні ситуації).
Загалом, розрізнѐять два напрѐми вивченнѐ прагматичних ѐвищ, а саме –
вивченнѐ прагматичного потенціалу мовних одиниць на рівні тексту та
дослідженнѐ взаюмодії комунікантів у різних ситуаціѐх спілкуваннѐ, тобто на
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рівні дискурсу *1, 39+. При цьому комунікативно-ситуативні вправи можуть
супроводжуятьсѐ ѐк експліцитними, так й імпліцитними вказівками щодо
природи прагматичного значеннѐ, що вивчаютьсѐ. Обидва підходи сприѐять
розвитку прагматичної компетентності, проте саме експліцитні поѐсненнѐ ю
доцільними в разі суттювих відмінностей між прагматикоя рідної мови та
іноземної *6; 8, 147+.
Звичайно, поѐсненнѐ того, чому носії мови обираять саме визначенні
комунікативні одиниці суттюво полегшую розуміннѐ соціолінгвістичних та
соціокультурних аспектів мовленнѐ. Разом з тим, не слід зводити вивченнѐ
прагматики до формуваннѐ стереотипів щодо цінностей, норм поведінки та
вірувань лядей, мова ѐких вивчаютьсѐ. Ситуативні чинники – час та місце
спілкуваннѐ, взаюмини між комунікантами – також значноя міроя зміняять
мовленнюву поведінку адресанта. Прагматика передбачаю, що за кожним
висловленнѐм стоїть мовна особистість, тому доцільно враховувати й
особистісні характеристики мовцѐ – емоційні, вікові, статусні, інтелектуальні *2,
17].
Педагогічну модель формуваннѐ прагматичної компетентності можна у
загальному виглѐді представити ѐк схему із чотирьох послідовних складників:
формуляваннѐ мети (вибір одиниць з прагматичним потенціалом); теоретичне
обґрунтуваннѐ (вибір принципів та підходів до навчаннѐ); технологічне
забезпеченнѐ (вибір методів, засобів навчаннѐ тощо); оцінка результатів (вибір
критеріїв оціняваннѐ) *5, 12-13].
Прагматичний смисл формуютьсѐ різними мовними, мовленнювими та
позамовними засобами, а саме – засобами мовного коду фонологічного рівнѐ
(напр., повтореннѐ звуків, спеціальна вимова, специфіка наголошеннѐ тощо),
морфологічного рівнѐ (напр., суфікси здрібнілості, пестливості), лексикосемантичного рівнѐ (ненормативні слова, діалектизми, професіоналізми) й
синтаксичного рівнѐ (спеціальне використаннѐ певних типів речень, вставних
слів і конструкцій), засобами мовленнѐ (наголос, інтонаціѐ, тон, паузи) і
паралінгвістичними засобами (вираз обличчѐ, жести, міміка, постава тощо)
[1, 27-28+. Навчити бачити й аналізувати прагматичні смисли ѐк виѐв інтенції
мовцѐ – одне із першочергових завдань, ѐке маю виконуватись у рамках
компетентнісного підходу до вивченнѐ мови.
Незалежно від обраних методів навчаннѐ в основі розвитку прагматичної
компетентності лежить принцип «input – interaction – output» *6; 9+: а)
ознайомленнѐ з реальним зразком мовленнѐ (текстом, аудіо-, відеосяжетом),
що містить прагматичні одиниці і аналіз комунікативної ситуації; б) виконаннѐ
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вправ на використаннѐ необхідних мовних/немовних засобів із певноя
усвідомленоя комунікативноя інтенціюя; в) самостійне твореннѐ акту
спілкуваннѐ із застосуваннѐм набутих прагматичних знань та умінь.
ак приклад, розглѐнемо занѐттѐ з української мови за професійним
спрѐмуваннѐм, темоя ѐкого ю «Мовленнювий етикет». Одніюя з мікротем
занѐттѐ ю компліменти. Розпочинаюмо вивченнѐ цього понѐттѐ з обговореннѐ
що таке комплімент і чим різнѐтьсѐ компліменти, ѐкі роблѐтьсѐ лядѐм різної
статі, віку, статусу. Звісно, такі питаннѐ наводѐть на думку, що форма
компліменту залежить від типу адресата.
Наступне завданнѐ – читаннѐ тексту соціокультурного спрѐмуваннѐ, в
ѐкому поѐсняютьсѐ ѐк можна робити компліменти щодо зовнішнього виглѐду,
успіхів, або поведінки. Післѐ ознайомленнѐ із прагматичним потенціалом
мовних одиниць на позначеннѐ позитивних ѐкостей, емоцій, що вживаятьсѐ
при створенні компліменту, студенти виконуять вправу на упорѐдкуваннѐ
варіантів відповіді на комплімент за трьома категоріѐми (подѐка,
применшеннѐ ефекту компліменту, інтерпретаціѐ компліменту ѐк проханнѐ),
виконуять вправу на аудіяваннѐ, дізнаячись про відмінності у компліментах
різними мовами.
Далі студенти працяять у парах, створяячи діалоги, в ѐких роблѐть
компліменти і/або відповідаять на них; будуять компліменти згідно з
умовами мовленнювої ситуації; у рольових іграх відтворяять переглѐнуту у
відео-уривку сцену, де роблѐть компліменти, але за іншим сценаріюм,
зміняячи, наприклад, статусні взаюмини між співрозмовниками, їхній
емоційний стан тощо. Студенти вживаять не лише різні мовні, але й позамовні
прагматично-оріюнтовані одиниці (міміка, жести, поза).
Зазначимо, що на думку фахівців серед критеріїв оціняваннѐ
ефективності навчаннѐ засобів вираженнѐ прагматичного значеннѐ можна
вирізнити когнітивний (знаннѐ про особливості використаннѐ прагматичних
засобів спілкуваннѐ), діѐльнісний (уміннѐ використовувати прагматичні
одиниці у комунікативному контексті) та мотиваційний (рівень мотивації до
спілкуваннѐ, враховуячи прагматику висловлявань) *5, 15+.
Висновки. Таким чином, прагматична складова мовленнювої
компетентності відповідаю за здатність виконувати мовленнюві функції
завдѐки побудові висловлявань за правилами взаюмодії, прийнѐтими в
суспільстві, й добираячи відповідні мовні та екстралінгвістичні засоби. У
процесі навчаннѐ мови розвиток прагматичної компетентності забезпечуютьсѐ
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шлѐхом відбору автентичних матеріалів і створення вправ, ѐкі даять чітке
уѐвленнѐ про прагматику вживаних комунікативних одиниць.
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МОВЛЕННЄВИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ
ІЗ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА:
Анотація. У статті звертаютьсѐ увага на недостатня кількість предметів
гуманітарно-мовленнювого циклу у процесі підготовки майбутніх бакалаврів із
документознавства. Наголошено на підвищенні ролі мовленнювих дисциплін длѐ
документознавців.
Ключові слова: документознавеь, навчальні програми, мовленнювий аспект, вищі
навчальні заклади.
Abstract.The article pays attention to the insufficient number of subjects of the humanities
and speech cycle in the process of training future bachelors in document science in at least several
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higher educational institutions of Ukraine.Emphasis is placed on increasing the role of speech
disciplines for documentologists in modern conditions.
Key words: document science, educational programs, speech aspect, higher educational
establishments.

Постановка проблеми.Події останніх тижнів, коли увесь світ мав
можливість спілкуваннѐ фактично лише через мережу Інтернет, змусили нас
звернути увагу на те, що правильне, гарне, грамотне мовленнѐ маю дуже велику
вагу і ю важливим длѐ нормального спілкуваннѐ, у тому числі у соціальних
мережах. Мова, грамотне і красиво оформлене мовленнѐ ю невід’юмноя
складовоя частиноя сучасного образу успішної лядини, ѐка хоче будувати
кар’юру, прагне до підвищеннѐ свого рівнѐ, постійно самовдосконаляютьсѐ і
займаютьсѐ самоосвітоя.
Професіѐ документознавцѐ – це поюднаннѐ в одній лядині вміннѐ
спілкуватисѐ (мовленнювий аспект), оріюнтуватисѐ в економічних та
інформаційних теоріѐх і практиках, а також уѐвленнѐ про світ і про закони
професійної діѐльності.
Аналіз досліджень, на які спирається автор.Аналіз переліку дисциплін
освітньо-професійної програми бакалавра деѐких ЗВО України доводить, що
мовленнювому аспекту часто приділѐять недостатньо уваги порівнѐно з іншими
дисциплінами.Г. Сабурова зазначаю, що під час підготовки майбутніх
документознавців доцільно приділѐти увагу саме понѐття інформаційноаналітичної діѐльності, тобто забезпечити студентів навичками отриманнѐ і
аналізу інформації *2, 114+. Отже, проблема акцентуваннѐ уваги навчальних
закладів власне на інформаційній діѐльності привертаю увагу дослідників і в
такому аспекті, ѐк недостатність аналітичної підготовки студентівдокументознавців.
Вивчаячи процес становленнѐ вищої документознавчої освіти в Україні,
Я. Бриль розповідаю про три первісні наукові школи, ѐкі сформувалисѐ
приблизно у 1997-2003 роках [1]. Київський національний університет культури
і мистецтв більшу увагу приділѐв управлінському аспекту документознавчої
освіти *1, с. 57+. Харківська державна академіѐ культури у процесі підготовки
майбутніх бакалаврів із документознавства велику увагу приділѐла
інформаційно-аналітичній діѐльності [1, 58]. Державна академіѐ керівних кадрів
культури і мистецтв спрѐмовувала акцент у підготовці документознавців на
документальні комунікації та роботу з Інтернет ресурсами [1, 59]. Отже, ѐк
бачимо, мовленнювому аспекту розвитку вищої документознавчої освіти
приділѐлосѐ не дуже багато уваги. На жаль, на сьогодні ситуаціѐ змінилась не
дуже помітно.
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Постановка мети, завдання.Метоя дослідженнѐ ю акцентуваннѐ уваги
наукового товариства на проблемі відсутності стандарту підготовки майбутніх
бакалаврів із документознавства у контексті мовленнювого аспекту.
Виклад основного матеріалу дослідження. З-поміж університетів, що
першими почали готувати фахівців зі спеціальності «Документознавство та
інформаційна діѐльність» у 1997 році, варто згадати Івано-Франківський
національний технічний університет нафти і газу. Кваліфікаціѐ мала назву
«документознавець-менеджер інформаційних систем, органів державного
управліннѐ, архівних установ».
Натепер кафедра «Документознавства та інформаційної діѐльності»
здійсняю підготовку фахівців за освітньоя програмоя «Документознавство та
інформаційна діѐльність» (спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа»).
Професійна підготовка документознавців-менеджерів здійсняютьсѐ за
такими напрѐмками професійної діѐльності:

інформаційно-аналітична діѐльність;

маркетинг інформаційних продуктів і послуг;

менеджмент з управліннѐ персоналом;

менеджмент зі зв’ѐзків з громадськістя;

редагуваннѐ електронних видань;

контент-менеджмент;

документознавство, діловодство;

медіѐ-комунікації;

PR-технології;

реклама [3].
На вище зазначеному сайті університету також представлений перелік
дисциплін освітньо-професійної програми бакалавра. Ми звертаюмо увагу
переважно на обов’ѐзкові компоненти освітньо-професійної програми.
Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної
підготовки налічую 10 дисциплін. Цикл професійної та практичної підготовки ю
основним і зараховую 26 дисциплін. Цикл соціально-гуманітарної підготовки на
сьогодні маю 6 дисциплін: «Історіѐ України», «Історіѐ української культури»,
«Українська мова (за професійним спрѐмуваннѐм)», «Філософіѐ», «Іноземна
мова», «Психологіѐ». Ще декілька дисциплін, ѐкі можна зарахувати до циклу
соціально-гуманітарної підготовки, належать до вибіркових компонентів
освітньо-професійної програми: «Іноземна мова», «Міжкультурні комунікації»,
«Практичний курс іншомовної комунікації та перекладу документів». А також
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до циклу фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної
підготовки: «Лінгвістичні основи документознавства» *3].
Підрозділ Київського національного університету культури і мистецтв, де
на сьогодні готуять документознавців, маю назву «Факультет інформаційної
політики і кібербезпеки». На кафедрі документознавства та інформаційноаналітичної діѐльності готуять фахівців за спеціальністя 029 «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа». Серед напрѐмів підготовки, за ѐкими готуять
майбутніх бакалаврів із документознавства, на сайті університету зазначено:

документознавство, менеджмент органів державної влади та
управліннѐ;

інформаційна аналітика у галузі управліннѐ;

інформаційна бізнес-аналітика;

комунікативний менеджмент[4].
Київський відкритий міжнародний університет розвитку лядини
«Україна» також готую бакалаврів за спеціальністя 029 «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа». Освітнѐ програма підготовки бакалаврів із ціюї
спеціальності вклячаю в себе два основних цикли підготовки, а також
обов’ѐзкові дисципліни та дисципліни вільного вибору студентів.
До циклу загальної підготовки зараховуюмо 6 обов’ѐзкових дисциплін
мовознавчо-гуманітарного аспекту («Історіѐ України», «Україна в контексті
світового розвитку», «Історіѐ української культури», «Українська мова:
практична стилістика ділових паперів», «Іноземна мова (за професійним
спрѐмуваннѐм)», «Науково-технічна термінологіѐ») серед загальної кількості –
14 дисциплін. Пляс 6 дисциплін вільного вибору студентів, серед ѐких не
знаходимо жодної дисципліни, спрѐмованої на удосконаленнѐ мовленнювих
навичок майбутніх бакалаврів із документознавства.
Важливим моментом ю вкляченнѐ до переліку обов’ѐзкових навчальних
дисциплін циклу професійної підготовки таких дисциплін, ѐк «Професійна
етика», «Документально-інформаційні комунікації», і особливо «Лінгвістичні
основи документознавства» *5].
На сайті Національного університету «Острозька академіѐ» кафедри
документознавства та інформаційної діѐльності зазначено про розуміннѐ
спеціальності документознавцѐ у двох контекстах – теоретичному та
практичному. У теоретичному контексті наголошуютьсѐ на тезі про весь світ ѐк
систему текстів, а також перелічено основні дисципліни цього напрѐмку:
текстологіѐ,
герменевтика,
теоріѐ
комунікації,
теоріѐ
інформації,
психолінгвістика, системологіѐ та системний аналіз *6].
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На нашу думку, це суттюва відмінність від інших університетів на користь
мовленнювого, мовно-лінгвістичного аспекту професійної підготовки майбутніх
бакалаврів із документознавства.
Ті університети, ѐкі надмірно надаять перевагу тому чи іншому аспекту,
забуваячи про важливість гуманітарних дисциплін длѐ формуваннѐ фахівцѐ
високого рівнѐ, врешті-решт можуть перестати надавати таку освіту, ѐка б
відповідала сучасним вимогам і запитам до фахівцѐ-документознавцѐ. Важливо
вчасно звернути на це увагу і додати до списку дисциплін такі, ѐкі б розвивали
мовленнюві, соціально-комунікативні, мовно-лінгвістичні здібності студентівбакалаврів із документознавства.
Висновки. Робота із документом та інформаціюя на сьогодні дедалі
більше переходить із праці за схемоя «лядина-техніка» і тип роботи за схемоя
«лядина-лядина». Документознавець на сьогодні – це фахівець, підготовка
ѐкого маю здійсняватись у трьох різних напрѐмах: гуманітарному,
професійному, загальнонауковому. І роль гуманітарно-мовленнювого напрѐму
не потрібно применшувати на користь дисциплін технічної спрѐмованості.
Перспективоя подальших розвідок у даному напрѐмі вбачаюмо аналіз
освітніх програм спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа з оглѐду на мовленнюву підготовку майбутніх бакалаврів із
документознавства.
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CROSS-CULTURAL FEATURES OF TRANSLATION
In Kazakh language and English as well the nature of sacred numbers as one of
the lexical groups still needs careful examination and description from the point of
general linguistics, ethnolinguistics, and culture studies. We will make a short review
to some peculiarities of using sacred numbers in phraseological word combinations
and proverbs. Our interest to phraseological word combinations with Numerals can
be explained by the fact that it still requires revealing some aspects of its nature.
Ethnolinguistic approach in studying language phenomena in Kazakh and
English languages is aimed to reveal fully the nature of new lexis. Though, first
scientific ethnolinguistic researches officially were found in XX century, we could
meet many ethnolinguistic data in the works of classical linguists in English and
Kazakh languages. The well-known scholars such as M. Kashkary, A. Navoyee, V.
Gumbold, L. Vicegerber and others devoted a lot of their works to the interrelation
and correlation between language and culture, language and nation, the specific
way of thinking that differs from other nations. Different semantical groups and
layers that exist in General Lexicology of Kazakh language were carefully examined
from the point of their ethnolinguistic value by ademician A. Kaidar, E.
Zhanpeyessov, M. Kopylenko, N. Uali, Zh. Mankeeyeva, A. Mukatayeva, K.
Gabitkhanuly, N. Ongarbayeva and others. The theory of German ethnolinguistics
based itself on the works of scientist of the first part of the XX century A. Cepir and
B. Worf and is closely connected with wide studying of everyday life, culture and
languages of American‘s Indian tribes.
The numbers take an important role in sacred vocabulary of Kazakh language.
Everyone knows their practical function such in making numeral operations (to add,
minus, multiply, divide, etc.) and symbolic function in counting as well, but they also
interpret some sacred and magical meaning which has a power. ―In early times
people empowered numbers with sacred power, conceal meaning and strongly
believed that they can influence to the world surrounding by their magic, they say
that Gods used numbers for ruling the universe‖.
It is important to know that many numbers lost their magical meaning, so this
fact played its role in their lexical usage. The sacred meaning of numbers in
phraseological turns, proverbs, riddles, beliefs, superstitions and games are codified.
For example: Kazakh people have a tradition that are widely spread so called to
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open kumalak (small round stones for telling fortunes) ―the order in which 41 small
round stones used coincide with numeral and functional character of the nature.
Initially it seems that 41 stones were applied not only for telling fortunes, but as a
key that helps to establish harmony between the universe and the world of Gods
and spirits‖.
Thus, in the worldview of both nations, numbers have cardinal, ordinal,
measured meaning and holy numbers were widely used (holy, means sacral) to
signify some sacred notions. We can find many facts that prove the existence of holy
numbers from ancient history, customs and traditions that reflect general worldview
of every nation. A great number of fixed expressions, namely, phraseologisms and
proverbs can be seen from the variety of sacred numbers coming from Kazakh
people‘s concepts.
Materials. The materials we analyzed show a great variety of meanings sacred
numbers interpret in the language. The same number in different languages can
signify contrast meanings. For example, thirteen symbolizes bad luck in many
cultures, such as English, German, Jewish, as a result people avoid labeling 13th
house, 13th row in the cinema. 666 is an evil number and represent the Beast for
Christians. But Kazakh people always divinities the number thirteen and Friday as a
holy day from ancient times. If 13 date falls on Friday, it is regarded as the most
holly day. At the age of 13 a man reaches maturity.
Four and seven are unlucky numbers for Chinese people. Eight is their favorite
number and simply means and sounds similar to the word ―prosperity‖.
Three – a sacred number has its own rich semantics. For many cultures
number three is believed to be holy and plays an important role according to their
worldview, traditions and beliefs. According to Mythological model of most cultures
the universe consists of three levels, worlds. So that is one of the reasons to refer
this number to sacred ones. In Kazakh language there is a proverb ―Er kezegi ushke
deyin‖ (A man has only 3 chances). From an ancient history we know that the
structure of nomadic states was mainly based on 3 unions coming from the idea
above.
In Kazakh culture there is a number of traditions, beliefs and concepts where
we can see the number three considered to be especially significant. Thus, number
three is respected for its power to give a birth. The baby in mother‘s stomach moves
for the first time on the 3rd months, so this way she/he obeys to a sacred power of
number three unconsciously. We can assume from this concept that first attempts
to divinity numbers by some unbelievable power were made for the first time this
way.
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We fail to deny one fact that many historic periods later sacred meanings of
numbers could have been forgotten, and people symbolizes them with new
ethnocultural features and characters. There are some beliefs relating to number
three: Three wealth: Health; ak Zhaulyk (a white kerchief of married woman,
symbolizing a marriage). Five fingers (symbolizing a unity and peace). Three truths:
Truth; Lie; a venerable age. Three heights:
Power;
Wealth;
Wisdom.
So, the number ―four‖ symbolizes the ―unity‖ and ―concord‖. It is based on
the belief the universe is made up of a combination of four eternal ―elements‖ or
―roots of all‖: earth, water, air, and fire. For many cultures the number four also
symbolizes a sacred power. In Christianity number four is the number of the cross.
There are four letters in God‘s name: JHVH. Number four is met several times in
Bible. The four creatures on each side of the throne.
1. Lion;
2. Flying eagle;
3. Man;
4. Eagle.
There are four angels standing on at the four corners of the earth, holding
back the four winds of the earth. In Kazakh cultural worldview the number four also
represents unity, balance, totality and stability. Such symbolic meaning is seen in the
following phraseological units: tort arysstyn balasy (siblings), tort ayagy ten, tuligi sai
boldi (wealthy), tort kosi tugel (all are present), dunienin tort buryshy (the universe),
tort kubilassy tugendeldi (reached all his aims), tort turmany tugel sai (having
everything for housekeeping), etc. We can give some more examples of sayings and
phraseologisms relating to the number four: shartarap, tortkul, tort kul duniye,
duniyenin tort burushy (the universe, four cardinal points: North – South – East –
West), tort toksan, tort tulik (upper, middle, lower worlds). The number 4 and its
equivalent geometrical shape, the square, were considered to be sacred by ancient
cultures that believed the world was flat.
The number 7 is equally sacred amongst Islamic, Christian and Jewish religions
and is especially significant for Kazakh people since the early times. According to
Jewish and Christian mythologies it took six days to create the world with the
seventh day being the sacred day – a day of rest. The Bible texts also recommend
that fields were to be left fallow every seventh year as means of allowing the earth
to regenerate itself. Some Christians believe the number 7 represents the seven
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levels of hell. There are 7 dwarfs, giants, seven goats in European and Slavonic mind
and literature and number of phraseologisms.
It is also well known that, of all numbers, there is no one which has exercised
in this way a wider influence, no one which has commanded in a higher degree the
esteem and reverence of mankind, than the number seven. The number seven
depicts universal (cosmic) patterns.
In Kazakh language there is a number of phraseologisms, proverbs,
collocations that shows the significance of the number seven for Kazakh people. For
example: 7 zhut (losses) – drought; loss of livestock; fire; plague; war; earthquake;
flood. 7 wealth: A brave man; A beautiful wife; Wisdom; Knowledge; Golden eagle;
Rifle; Ganger.
The number seven is one of the most significant numbers in the Holy Bible. In
the Book of Revelation the number seven is used throughout. There are seven
churches, seven Spirits, seven stars, seven seals, seven trumpets, seven vials, seven
personages, seven dooms, and seven new things. Seven symbolizes Spiritual
Perfection. All of life revolves around this number. Seven is used over 700 times in
the Bible. It is used 54 times in the Book of Revelation.
These include: Jesus filed away on seventh day and revived seven days later.
In our research we have found some proverbs and phraseologisms with three,
four, seven numbers.
In the glossary of Kazakh phraseologisms by I.Kenesbayev there are 30
national concepts relating to the number 3; 14 collocations with the number 4; 25
collocations and concepts with the number 7.
In the glossary of English-Russian dictionary we collected 583 phraseologisms
141 with the number one, 98 with the number two, 21 with the number four, 13
with the number seven.
Discussion. Thus, there is a great number of works about sacred numbers in
Kazakh and English lexicology. There are more proverbs relating the numbers one
and two in English.
R. Samuell has pointed number seven as sacred in English Bible. As for Kazakh
lexicology according to I. Kenesbayev the numbers three, seven, nine and forty often
referred to sacred ones. K. Dusipbayeva, F. Akhmetzhanova have concluded that in
early times to holy number referred number three. This number symbolized three
unity of the world – upper, middle and lower; the symbol of present and future. The
linguist and scholar N. Ualiuly states that number seven had a great significance and
hegives the following examples: ―7 galams (planets), 7 worlds, 7 nations‖, ―you
may know 7 foreign languages, but you must respect your native language of all‖.
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These days 7 galam denotes ―the whole world‖, ―the universe‖. In this example
seven does not have a numeric meaning. It rather explains mythological view of the
world in yearly times. The seven symbolizes the cross with its six directions plus the
center – indefinite extents moving toward the top, the bottom, the right, the left,
forwards and backwards.
K. Gabitkhanuly consideres three, seven, nine and forty numbers as sacred
amongst other numerals. To his view exactly the numbers mentioned above one can
find more frequently in collocations. Fairy tales, zhyrs, customs and traditions and
other worldviews.
Culturally specified numbers or numeratives have great significance in our life.
People from ancient times believed in their magic power and created concepts
connected with them. If we can reveal the factors, which influenced the formation
of definite number concept, we would reveal national, historical essence of nation.
This would help us to understand cultural specific features and peculiarities in the
world perception of each culture. Therefore, we tried to find out factors which had
an impact on formation of numerative seven and analyzed semantics of numerative
seven in different contexts. Results of analysis can be used as background data for
translator and it will help to overcome extra-linguistic barriers during the process of
translation. The data are restricted to cultural customs, traditions, religious
ceremonies, phrasal verbs and proverbs. At the end of work there are given
suggestions to interpret word combinations from Kazakh into English and from
English into Kazakh.
Reflection of impact translation of the history human culture and
development of cross-cultural relations is significant issue of cultural studies. Thus,
translation is cultural phenomenon. Culture from philosophical point can be
comprehended as a result of human essence. Translation, as one type of spiritual
activity of human kind, originates from the ancient times. It has rich history which
covers centuries. Translation has high significance in all stages of civilization:
beginning, development, enlightenment. History of translation is based on relation
of language and history. Phenomenon of translation gives an opportunity to spread
out. Transfer universal, peculiar values of definite culture, and at the same time it
enriches one culture with values of different culture. Hence translation can be
regarded as bridge in cross-cultural dialogue which leads to civilization of cultures.
Investigation of translation phenomenon contributes to multi-dimensional research
of general linguistics, religion, literature, philosophy and culture.
Process of translation, first of all, is a cultural phenomenon, since both
translator and its user is a man. We can never consider separately a man from a
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culture. The process of translation makes easier cross-cultural communication and
impacts on enrichment and globalization of cultures. Fictional, literal, poetic
translations are regarded to masterpiece. As started Zhukovskii: ―Translator of the
prose is a slave; translator of a poem is a co-author. As translation is considered as a
master piece, it proves it is right to be considered as cultural phenomenon.
Consequently, translation as a creative type of work requires very high demands.
Skills of a translator are evaluated according to his/her ability to adequate
translation of linguistic units. By adequate translation we mean transfer of units
from one language to another by covering historical, cultural colors of a specific
word. It re uires huge artifice from a translator. Latishev & Semenov state that ―a
translator faces linguistic and ethnic barriers in the process of translation‖.
Consequently, translator must always improve his skills. Society always changes and
it is always in evolvement. These changes reflect in language. Hence, background
knowledge of a translator must be very diverse, since background knowledge
includes extra-linguistic factors. Extra-linguistic factors are outer factors, which
reflect language. These factors can differ according to pragmatic interests of the
translator. In this article we consider extra-linguistic factors concerned with cultural
issues. By word culture we understand all factors, which can identify essence of a
particular culture. As states Kazakh academician A. Khaidar, ―tool of culture
comprehension is language‖ (p. 13). Conse uently, a translator is responsible either
for informative or for cultural features of language. Reflection of information in
language units is given through diversity of symbols. One of them is number.
―Numbers are elements of specific codes which are used for description of the
world‖. There are several answers concerned with time, history and reason of
number creation. ―These are the most widespread hypothesizes concerned with
creation of numbers:
1. Pragmatical, communicative necessity.
2. Conceptual and verbal origins: a man has in his essence an ability to count.
A man has innate concept of number one and sense of continuation.
3. Ritual: a man created number‖.
Concerned with number system scientists state: ―Egyptians made huge
contribution to number systems. However, their symbolic system was
uncomfortable to use. For instance, they signed number 1000 with lotus; number
2000 was marked with two lotuses. In spite the fact hieroglyphs were comfortable
for signing large numbers; it was difficult to use this system in many other
conditions. For example, in order to sign number 999, one had to draw 27 separate
signs.
166

Number system which we use consists from numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and
9. This number system is entailed decimal numeration system. There are the other
plenty systems of numbers. But this is not case of this article. People from the
ancient times believed in magical strength of numbers. Curiosity to reveal number
mystery was always topical. According to Pythagoras ―each thing can be given by
number‖. Numbers are either used for revelation of religious books. For instance,
system of ABJAD alphabet was used for revealing of Quran words. ABJAD system is
the ancient Arabic alphabet system which gives numbers with letters and gives
words by numbers‖. It proves statement that interest for numbers was in all
possible directions. As a result, there were formed different believes, concepts,
superstitions amongst people. One of the most widespread concepts, concerned
with numbers, is connected with number seven. We tried to make as wide as
possible investigations concerned with extra-linguistic context of number seven. By
extra-linguistic context we mean: ―all possible occasions, time, place and true facts
concerned with a definite text, which helps to understand adequate meaning of a
linguistic unit in text by receiver and translator‖.
There are several offers concerned with the term of numbers with concepts in
the post-Soviet countries. For example, Dmitriev suggests term numeratives,
scientist Direnkov Counting words, Kononov offers the term ―explanatory and
piece numerals‖. But widely used amongst them is term numerative. This term
originated from English word enumerate. Enumerate means to mark by numbers.
Consequently, numbers which are used instead of definite concepts are named
numeratives. Numeratives are able to have different associations, and numbers
does not have this feature. Consequently, numeratives are numbers which have
definite concepts. For example, in China number eight signifies eternity.
Numeratives can be divided into specific and universal. Specific numeratives are
numbers which are peculiar to one definite culture or nationality. For example,
number twenty is considered to be the number of happiness in the Central
American Indian Culture (Kadirbaev, 2004). This numerative is specific numerative of
the Central American Indians. Universal numeratives are peculiar to several
nationalities or cultures. For example, numbers two, seven, nine, thirteen have
similar concept in many cultures. Number seven is regarded to be holy in most
cultures. Then what are the factors of establishment of this concept? What
background should translator have in order to reveal specific peculiarities number
seven in Kazakh and English Culture?
In the process of symbolization occur connotative and semantic
transformational processes. If to consider language from semantic point, it can be
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divided into inner and outer forms. In its inner part reflects national concept, i.e.
subjective form of objective world. Symbols have connotative meanings. Symbolic
meaning has equal occurrence with its denotative meaning. If icon points to definite
thing, symbol has abstract meaning. Symbolic meaning is directly connected with
ethnos cultural historical life. Symbolic meaning does not make chain of homonyms
line in dictionary. Symbolic meaning is a result of semantic transformation. Symbolic
meaning has national coloring, and national features (Kaiirbaeva, 2004).
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АВТОРСЬКА КАЗКА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ
ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДОШКІЛЬНИКА
Анотація. У статті окреслено дослідницькі позиції щодо визначеннѐ засобів
розвитку творчого потенціалу дітей дошкільного віку; розкрито сутність авторської
казки та її спрѐмуваннѐ у розвитку творчого потенціалу дошкільників.
Ключові слова: казка, творчий розвиток, дошкільник, вихователь, заклад
дошкільної освіти, творчі здібності дитини
Abstract: The article outlines research positions on determining the means of developing
the creative potential of preschool children; the essence of the author's fairy tale and its direction
in the development of creative potential of preschoolers is revealed.
Keywords: fairy tale, creative development, preschooler, educator, preschool institution,
creative abilities of the child.

Постановка проблеми. За Р. Немовим, чим раніше пробуджуятьсѐ творчі
здібності, тим вищого рівнѐ розвитку вони досѐгатимуть. Позитивні результати у
вирішенні ціюї проблеми можуть бути досѐгнуті лише тоді, коли будуть створені
умови й використані відповідні засоби розвитку творчого потенціалу кожної
дитини. Понѐттѐ «засіб» в академічному тлумачному словнику української мови
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трактуютьсѐ ѐк прийом, спеціальна діѐ, що даю можливість здійснити що-небудь,
досѐгти чогось.
Аналіз досліджень і публікацій. Дослідники вивчаять питаннѐ дитѐчої
творчості, ѐка визначаютьсѐ ѐк уміннѐ дитини передавати власні думки, почуттѐ,
стан, настрій, фантазії. У вітчизнѐній літературі дитѐча творчість – це ѐвище
художньої культури, а вивченнѐ особливостей її проѐвів та умов формуваннѐ –
важлива проблема психолого-педагогічної науки. Розвиток дитѐчої творчості, а
відтак формуваннѐ творчої особистості дитини потребую стимуляваннѐ
різноманітних творчих проѐвів дитини в дошкільному віці, навчаннѐ її
самостійно творити.
А. Богуш, І. Волков, О. Кучерѐвий, Т.Танько та ін. доводѐть, що творчість
дітей дошкільного віку доцільно розуміти ѐк створеннѐ суб’юктивно нового
(значущого, передусім, длѐ них) продукту (малянка, ліпленнѐ, казки, розповіді,
танця, пісеньки, гри), придумуваннѐ до відомого деталей, ѐкі по-новому
характеризуять створяваний образ (у малянку, казці, розповіді), дій,
характеристик героїв тощо, застосуваннѐ засвоюних способів зображеннѐ або
засобів виразності в новій ситуації (длѐ зображеннѐ предметів знайомої форми
на основі оволодіннѐ мімікоя, жестами, варіаціѐми голосів), проѐв ініціативи в
усьому, придумуваннѐ різних варіантів зображеннѐ, ситуацій, рухів.
Постановка мети, завдання. Відповідно до логіки дослідженнѐ ми
поставили за мету проаналізувати наукові позиції щодо визначеннѐ засобів
розвитку творчого потенціалу дітей дошкільного віку; розкрити сутність
авторської казки та її спрѐмуваннѐ у розвитку творчого потенціалу
дошкільників.
Виклад основного матеріалу.Художня творчість у контексті дослідженнѐ
розуміюмо і ѐк сам процес створеннѐ образів казки (розповіді, гри-драматизації,
малянку), і ѐк пошуки у процесі діѐльності способів, шлѐхів вирішеннѐ творчих
завдань (літературних, образотворчих, ігрових, музичних). Розглѐдаюмо
авторську казку ѐк новий продукт, створений дитиноя.
Згідно психолого-педагогічних розвідок (А. Богуш, І. Гладиліна, Г.ЗінкевичЮвстигнеюва, Л.Кадченко, О.Кононко, Н.Погосова, В. Сухомлинський та ін.),
творчі можливості дітей дошкільного віку найвиразніше розкриваятьсѐ в
художній творчості під час роботи з казкоя, оскільки кожна казка – це
«послідовний ланцяг пригод», тобто завдань, що виникаять перед
персонажами, а також дій щодо їх вирішеннѐ. У процесі казкотвореннѐ кожен
персонаж проходить через проблемні ситуації, вирішую завданнѐ (технічні,
організаційні, військові, езотеричні, моральні), і водночас, розвиваютьсѐ ѐк
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особистість (розвиваятьсѐ його відчуттѐ, естетичне сприйнѐттѐ), що мислить,
отримуячи при цьому знаннѐ й навички, удосконаляячи свій духовний світ,
збагачуячи етичні норми поведінки .
Дослідники (Е. Шиѐнов, О. Щепіна та ін.) відзначаять, що казки відіграять
істотну роль у формуванні такого виду внутрішньої психічної активності
особистості, ѐк уміннѐ діѐти в уѐвляваних обставинах, без чого неможливе
здійсненнѐ будь-ѐкої творчої діѐльності. Вона даю можливість дитині
ідентифікувати себе з близьким длѐ неї персонажем, порівнявати себе
ізгероюм. Це сприѐю проѐву самостійності дитини, ѐка ю недоступноя за інших
обставин, що ю результатом своюрідного уѐвного сприѐннѐ героѐм.
Зазначимо, що дуже рідко казка ю плодом вигадки лише одного автора,
адже знамениті казкарі (С. Воробкевич, В. Григоренко, І. Дем’ѐнчук, М. Жук, С.
Ковалів, В. Леонтович, О. Маковей, П. Мирний, І. Нечуй-Левицький,
О.Островський, О. Романова, В. Сухомлинський, Л. Українка, І. Франко, Д.Чайка
та ін.) черпали казкові сяжети, образи і мотиви з фольклору, потужний творчий
потенціал ѐких дозволив значно відійти від народної першооснови.
Відзначимо, народна казка маю безліч авторів-оповідачів, кожен із ѐких
може додати до оповіді щось свою. Найхарактернішоя особливістя
літературної казки ю інверсивний (від латин. inversio – перегортаннѐ,
перестановка – порушеннѐ звичайного порѐдку слів, зумовлене логічними,
стилістичними або ритмічними вимогами – лінгв.) процес, тобто своюрідне
поверненнѐ до міфу через літературу. Проте архаїчний світоглѐдний міфологізм
(міфологізм – спосіб поетичної реалізації міфу в творах художньої літератури)
не тотожний новому, «літературному» міфологізму, ѐкий несе в собі художньоестетичне навантаженнѐ. Міфологічна фантазіѐ маю позаособистісний,
колективний, універсальний характер. Літературна казка маю статус
індивідуального міфотвореннѐ, в ѐкому автор-казкар творить своя,
індивідуальну казку зі створеними (вигаданими) істотами, ѐкі живуть за
законами автора .
Висновки. Відтак, у науковому дискурсі з’ѐвлѐютьсѐ необхідність
диференціації понѐть «літературна казка» і «авторська казка» у контексті
поглибленнѐ змістової характеристики авторської казки ѐк клячового понѐттѐ
дослідженнѐ. Авторська казка, ѐк відзначаять її дослідники (С. Воробкевич, Т.
Зіньківський, Г. Коваленко, О. Маковей, П. Мирний, О. Романова,
В.Сухомлинський, Л. Українка, К. Устинович, Д. Чайка та ін.), пропоную дитині
образи, ѐкими вона насолоджуютьсѐ, непомітно длѐ себе, засвояячи життюво
важливу інформація, водночас, ставить і допомагаю вирішити моральні
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проблеми. У ній усі герої маять чітку моральну оріюнтація: вони цілком
позитивні, або негативні. Дитина здебільшого ототожняю себе з позитивним
героюм. Це відбуваютьсѐ не тому, що дитина хороша за своюя природоя, а тому,
що становище цього героѐ серед інших привабливіше.
Авторська казка проста і, водночас, загадкова, де маляк залишаю
реальний світ і поринаю у світ своїх фантазій. Казка сприѐю розвитку уѐви, що
потрібно длѐ вирішеннѐ дитиноя її власних проблем, оскільки розвинена уѐва
основна ѐкість творчої особистості, розвитку її творчого потенціалу. Розвиток
творчого потенціалу дошкільника засобами авторської казки передбачаю
насамперед формуваннѐ емоційнообразного мисленнѐ, відчуттѐ, інтуїції, душі і
серцѐ.
K. M. Tolendiyeva
School Lyceum No.80,
Shymkent, Kazakhstan

OF TRADITIONAL TEACHING TECHNIQUES WITH INTERNET-BASED RESOURCES
Language represents a tool which allows individuals to function in the society
they live in, also making available the means of relating to other cultures. Over the
centuries, this was one of the main reasons why people were stimulated to learn
foreign languages. In the increasingly global environment of nowadays, the need to
know another language is vital in order to effectively function. Apart from exposure
to the language through studying the specialty literature and grammar practice,
today learners want this training to be more based on the usage of the foreign
language in practical, realistic situations.
E-communication refers to the communication realized by electronic means,
especially over computer networks. This type of communication has created the socalled ―virtual space‖. Increasing the speed of giving and receiving information has
categorically determined a change in the way information is experienced and
perceived. Each virtual component can be understood and assumed as separated
and interest worthy. Virtual space can be designed through the use of so many ways
of access to information. At the same time, in the same place, multiple protocols can
connect people to a multitude of areas: e-mail, virtual communities, video
conferences, etc.
The informational society requires intensive use of information in all spheres
of activity and human existence, this society starting its existence and being
developed especially in the educational sector. New informational technologies are
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used both at an individual level and in the public institutions and organizations with
a high flexibility.
Modern education is influenced by technology in both teaching and learning.
Traditional chalk and black boards have given way to interactive whiteboards
and electronic pens. ICT has also allowed teachers to be more flexible in preparing
suitable learning materials. Blake (Dudeney, 2007, р. 18-19) aptly points out that
technology could play a vital role with assisting English as foreign language learners
with acquiring English language skills. However, Blake contends that the benefit of
technology use depends on how the technology is integrated into the course of
learning.
The influence of ICT in teaching and learning is largely based on the beliefs
and perceptions of teachers who are responsible for using this technology. Prescott
(Ellis, Basturkmen, Loewen, 2002) points out that effective integration of technology
in language teaching is possible only with a shift in beliefs. Similarly, Zhong and Shen
(Biagi, 1996) observed that the perceptions concerning learning and teaching must
change in order to foster pedagogical changes in the classroom. The views of
Prescott, and Zhong and Shen point to the importance of the beliefs of teachers in
bringing about change in education. Albirini (Bondy, 1990, р. 42-45) adds that
teachers who hold a positive attitude towards the use of technology feel more at
ease with using it, and these teachers generally incorporate it into their teaching.
Ertmer and Ottenbreit-Leftwich (Dudeney, 2003) note the definition of good
teaching needs to be changed to include relevant ICT tools and resources.
Teachers will be in a position to use ICT tools and resources effectively in the
classroom only when they realize how useful these tools are in presenting material
to the students and the overall learning process. The views of teachers have strong
influence in the integration of computers in classrooms, and teachers need to be
encouraged to explore the usefulness of ICT and its effective use in classrooms.
Sangraa and Sanmamed (2010) observe that: ―Teachers use technology
depending on their perceptions and their trust in the way it can contribute to the
teaching and the learning process. Through knowing what they think, we will be
closer to understanding what they do or what they might do with technology in
their classrooms and in relation to their work‖ (Potter, 2006, р. 36-38).
The previous experiences of teachers with the use of technology are another
element which determines their attitude towards technology integration. Previous
successful practice in using computers and positive attitudes towards technology
are variables that favour success in teachers‘ integration of ICT. It is also well known
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and widely acknowledged that positive teachers can exert plenty of influence on
learners to form constructive attitudes towards learning.
Lafford (2009) notes student attitudes may be influenced when a teacher has
technological proficiency and a positive attitude toward its use (Sanderson, 2002).
For years, English language teachers have been implementing traditional teaching
techniques that involve the same classroom dynamics and that at the same time set
boundaries to the learning expectations of the students. Nowadays, the World Wide
Web provides people the opportunity to learn and practice what they want to,
taking advantage of it; it was decided to use the internet as a resource to lead a
focal group of EFL learners, to explore and to articulate the class with language
activities on the web. Since the web provides plenty of resources, Heick highlights
the current impact that technology has had towards education; the author claims
that the days in which people have problems with finding information have already
finished. In this sense, any kind of information that a teacher or student could ever
need is available on the internet. Several technological tools, such as computers and
language laboratories, have arrived to set aside those traditional resources like
grammar books and photocopies used to teach and learn a foreign language.
Jeong-Bae Son states that teachers can find attractive materials in order to
construct network-based teaching environments in which they can create
meaningful tasks and use suitable materials in EFL sessions. Those new resources
and techniques are linked to the implementation of web tools inside and outside the
classroom, as a main resource to prompt the students‘ interaction with specific
content selected by the language teacher. Moreover, Gitsaki & Taylor argue that the
learner‘s self-confidence can be enhanced when they take the risk to search
information on the web, and they obtain the outcomes they were expecting.
The use of Internet resources in EFL sessions highlights the importance of
assigning the students activities through the internet in order to provide them a
more innovative and accessible way of interaction with the language in or outside
the classroom.
Prensky argues that nowadays people prefer to use fast and easy ways of
communication such as smart phones, social reds and electronic devices. The
interaction with web tools enables students to acquire skills according to this new
century in which technology has have a relevant impact on the language educational
field. Pink states that ―We are preparing students for their future, not our past".
That is why future teachers need to develop new techniques that match with the
reality we are living in, in terms of technology, and fit in the world system that is
growing every day.
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The application of internet in EFL classes can be one of those alternative
resources to engage students to learn. In addition, Kuntz states that English teachers
should consider the use of all forms of technology in the classroom in order to train
the students to use it appropriately and effectively. It is highlighted by the author
that the assistance of the teacher can be helpful to develop technological skills that
engage and support students in the process of learning a foreign language.
According to Son the hypermedia has expanded the power of computer
assisted language learning (CALL) given the fact that it allows learners to explore and
discover new learning paths; at the same time, language teachers benefit from it, as
it has applicable resources for EFL classes. This program highlights the relevance of
using virtual tools in EFL classrooms as it modifies the teacher‘s role into an
innovative facilitator, as well as the learner changes in order to be more
autonomous.
Morrison claims that the use of internet is now a better resource to improve
the accomplishment in EFL classrooms; due to the fact that the hypermedia gives
teachers and learners access to language learning resources in a fast and appealing
way. Some of those resources are: Online journals, newspapers, magazines and
blogs. Also teachers can create their own interactive language learning activities on
the Web, which allows them to adapt the activities to their own courses and
students (Dudeney, 2007).
The implementation of web tools collaborates with the grown of the
independent learning given the fact that educators provide a wide assortment of
materials for learners to study in and out of the classroom encouraging learner‘s
autonomy; according to Gonzalez and Louis (N.D) some online applications such as
text-to-speech (TTS) in which the students introduce the text and can listen to it as
many times as they want, increases the learners‘ autonomy in as much as they no
longer need to rely on the teacher‘s assistance. Besides, the instructor of the
students chooses a substantial variety of tasks available in a combination of formats,
such as text, graphics, audio, videos and websites where students can be exposed to
real language used and interacting with peers and native speakers allowing them to
foster the language learning of students.
Activities on the web should be implemented in EFL classrooms since it is an
innovative resource for learning and teaching. Its variety contributes to keep some
students‘ mind active and disposed to learn through real contexts. The use of the
internet in EFL classrooms contributes to motivate students by setting the target
language as vehicle to explore several contents of real life; as mentioned by Gitsaki
and Taylor the Internet gives users different motivating and catching resources.
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In order for this research study to have a theoretical ground, two concepts will
guide the development of the project. The use of Internet resources in EFL
classrooms, which refers to a framework that contributes to the implementation of
activities which require the use of the web for their development and the selection
of them.
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ДОКУМЕНТОЗНАВЧА КОМПЕТЕНТНІСТЬКЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: СУТНІСТЬ І СКЛАДОВІ
Анотація. У дослідженні звертаютьсѐ увага на деѐкі апекти документознавчої
компетентності керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, її розвиток у
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Постановка проблеми.У системі професійної (професійно-технічної) освіти
до категорії «керівник закладу професійної (професійно-технічної) освіти»
належать: директор і його заступники, директор (завідувач) філіалу, завідувач
відділеннѐ, старший майстер, методист, тобто ті особи, ѐкі працяять на
керівних посадах, визначених Типовими штатними нормативами професійної
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(професійно-технічної) освіти. Вони маять затверджені функціональні
обов’ѐзки, що кореляять зі змістом наукової категорії «менеджер освіти».
Сучасний навчальний заклад існую в умовах ринкових відносин, тому
керівник його маю володіти технологіѐми менеджменту й маркетингу в освіті.
Це лідер-менеджер, за Л.Сергеювоя, ѐкий управлѐю педагогічноя системоя
професійного навчального закладу, її розвитком, організовую й стимуляю
професійну діѐльність педагогічних працівників, сприѐю формування культури
організації, організовую та забезпечую їх діѐльність.
Документознавча діѐльність - одна з найважливіших сфер діѐльності
кожного керівника.Керівнику закладу професійної (професійно-технічної) освіти
важливо розумітисѐ в основах документного забезпеченнѐ управлінської
діѐльності, знати нормативні документи з організації документного
забезпеченнѐ управлінської діѐльності, що діять в Україні; знати основні
вимоги, різновиди організаційних, розпорѐдчих, довідково-інформаційних та
кадрово-договірних документів та особливості щодо їх оформленнѐ; принципи
організації документообігу в організаціѐх; основи автоматизації процесів
документного забезпеченнѐ управлінської діѐльності.
Постановка мети, завдання.Окреслимо організаційно-педагогічні умови
розвитку документознавчої компетентності керівників закладів професійної
(професійно-технічної) освіти у міжкурсовий період, з-поміж ѐких методична
діѐльність Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти Сумської
області. До функцій навчально-методичного центру професійно-технічної освіти
відносѐть професійний розвиток керівників.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сумська область маю значний
потенціал підприюмств та закладів комунальної та державної власності, у тому
числі закладів професійної освіти, ѐкі виконуять важливу соціальну функція та
маять можливість забезпечити виробництво. Перспектива подальшого підйому
економіки області пов'ѐзана насамперед і упровадженнѐм сучасних
виробничих технологій, що ю неможливим без кваліфікованих кадрів.
На сьогодні, за даними Державної служби зайнѐтості, приблизно 60%
вакансій зоріюнтовані на кваліфікованих робітників. Важлива роль відводитьсѐ
регіональним професійним навчальним закладам, що покликані створити такі
моделі управліннѐ їх розвитком, ѐкі задовольнѐли б потреби регіонального
ринку праці, сприѐли б процесам технологізації професійної діѐльності
педагогічних працівників, адаптації і закріплення випускників на виробництві
та конкурентоспроможності ПНЗ.Партнерство роботодавців з професійними
навчальними закладами даю можливість максимально швидко наблизити
стандарти навчаннѐ до швидкозмінних потреб бізнесу та розділити з державоя
витрати на підготовку робочої сили спеціальним галузевим навичкам.
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Водночас, в управлінні професійноя освітоя північного регіону Сумщини
виѐвлѐять низку об'юктивних проблем, найбільш значущими з ѐких ю:
•
неготовність системи професійної освіти до впровадженнѐ державногромадських форм управліннѐ;
•
недостатність інформаційно-аналітичних ресурсів длѐ забезпеченнѐ
сталого функціонуваннѐ і випереджального розвитку професійної освіти;
•
відсутність ефективної системи соціального партнерства установ
професійної освіти з роботодавцѐми та механізму її реалізації;
•
фактична відсутність зовнішньої експертизи змісту освітніх програм і
стратегічних планів розвитку професійної освіти.
На розв'ѐзаннѐ низки проблем
та з метоя визначеннѐ стратегії
налагодженнѐ виробництва та професійної (професійно-технічної) освіти
області, посиленнѐ взаюмодії між освітніми установами та основними
замовниками їхньої діѐльності – роботодавцѐми, створено координаційну раду
з представників Сумської ОДА, Сумської облради, Департаменту освіти і науки
Сумської ОДА, НМЦ ПТО в Сумський обл., підприюмств, навчальних закладівучасників, длѐ визначеннѐ інноваційної моделі соціального партнерства.
Завданнѐ діѐльності Навчально-методичного центру професійно-технічної
освіти Сумської області забезпечити професійний
розвиток, розвиток
документознавчої компетентності керівників закладів професійної (професійнотехнічної) освіти у міжкурсовий період.
До пріоритетних напрѐмів діѐльності Навчально-методичного центру
професійно-технічної освіти Сумської області відносимо: методичне та
інформаційне забезпеченнѐ навчально-виробничого та освітнього процесів,
організаціѐ навчально-методичної роботи у професійно-технічних навчальних
закладах; уніфікаціѐ робочих навчальних планів ПТНЗ до юдиних вимог
підготовки кваліфікованих робітників за інтегрованими професіѐми; організаціѐ
розробки та апробації нових Державних стандартів з робітничих професій;
оновленнѐ змісту освіти відповідно до вимог державних стандартів ПТО,
упровадженнѐ в навчально-виробничий процес новітніх педагогічних та
виробничих технологій; організаціѐ і проведеннѐ науково-практичних
конференцій, семінарів, засідань обласних шкіл, методичних секцій, виставок,
конкурсів тощо; забезпеченнѐ закладів професійної освіти ефективними
засобами інформаційної підтримки длѐ прийнѐттѐ оперативних управлінських
рішень, забезпеченнѐ інформаційних потреб користувачів послуг професійної
освіти; методичний супровід ліцензуваннѐ та атестації професійно-технічних
навчальних закладів усіх типів та форм власності; організаціѐ підвищеннѐ
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кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних
закладів та їх стажуваннѐ; здійсненнѐ заходів щодо вивченнѐ, узагальненнѐ та
поширеннѐ передового педагогічного досвіду та нових педагогічних технологій
в освітній процес професійно-технічних навчальних закладів.
Забезпечити роботу з питань удосконаленнѐ системи управліннѐ освітоя та
координації діѐльності професійних (професійно-технічних) закладів освіти
Сумської області,
питань навчально-виробничої, навчально-методичної,
навчально-виховної та адміністративно-управлінської роботи, професійного
розвитку й розвитку документознавчої компетентності керівників закладів
професійної (професійно-технічної) освіти у міжкурсовий період маю методична
секціѐ директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Сумської
області.
Висновки. Серед питань, ѐкі розглѐдаятьсѐ на засіданнѐх секції,
виокремимо такі: здатністьздійснявати ділове спілкуваннѐ, публічні виступи,
презентації, ділове листуваннѐ; переконливо аргументувати своя позиція,
використовуячи різні стилі та ораторське мистецтво і дотримуячись
професійної етики; здатність складати службові документи усіх видів з
урахуваннѐм мовних норм; вільне компетентне спілкуваннѐ в діалоговому
режимі з широкоя спільнотоя та громадськістя у певній галузі наукової та/або
професійної діѐльності; здатність застосовувати нові підходи до аналізу,
прогнозуваннѐ, критичного осмисленнѐ проблем у професійній діѐльності та
прийнѐттѐ рішень у складних непередбачуваних умовах; виконувати
управлінські операції плануваннѐ та звітуваннѐ, здійснявати контроль за ѐкістя
інформаційно-документного забезпеченнѐ управліннѐ; сприѐннѐ високому
рівня виконаннѐ співробітниками своїх службових обов’ѐзків, трудової та
виробничої дисципліни.

Соколова Ганна
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка

КОНЦЕРТНИЙ ВИСТУП – ВАЖЛИВИЙ ЕТАП
РОЗВИТКУ УЧНЯ-ПІАНІСТА
Анотаціѐ. У тезах аспекти концертного виступу ѐк особливого виду діѐльності
музиканта – інструменталіста, визначимо особливості підготовки учнѐ-піаніста до
концертного виступу.
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Abstract. In theses aspects of concert performance as a special kind of activity of the
musician - the instrumentalist, we will define features of preparation of the pupil-pianist for
concert performance.
Key words: performance, pianist, student, development, concert.

Постановка проблеми. Концертний або публічний виступ ю одним з
головних аспектів у вихованні учнѐ-піаніста. Процес підготовки до виступу
вимагаю великої кількості навичок, вмінь, знань, психологічної налаштованості
та підготовленості. Основноя вимогоя длѐ учнѐ ю уміннѐ донести до слухача
кращий або наближений до кращого варіант виконаннѐ музичного твору. Такий
виступ ю результатом копіткої, регулѐрної та наполегливої роботи учнѐ і
викладача та складна система взаюмодії учнѐ-виконавцѐ та слухача. Аналіз ціюї
проблеми, попри всі дослідженнѐ та висновки науковців та дослідників ю
актуальноя темоя длѐ дослідженнѐ і досі. Тому підготовка учнѐ – піаніста,
здатного досконало виконати музичний твір публічно, ю актуальним у сучасній
музичній освіті в Україні.
Аналіз актуальних досліджень. У наукових працѐх з теорії та методики
музичного навчаннѐ концертний виступ розглѐдаютьсѐ в контексті надійного
публічного виступу (О. Алюксююв, Л. Боренбойм і т.д.). Проблему досліджували
Г.Нейгауз, Л. Павароті, О. Алюксююв, С. Ріхтер, М. Ростроповіч та ін. Теоретичну
базу з історії концертного виконавства складаять праці Л. Ауер, Г. Ципін та ін.
У психологічних дослідженнѐх питаннѐ інтерпретації музичного твору у
процесі концертного виступу висвітлявали Г. Коган, Л. Бочкорьов, Я. Цагарелі
та ін. Психологічну саморегулѐція, вплив психологічних факторів на ѐкість
виконаннѐ твору вивчали В. Петрушин, Б. Тюплов та ін. Вивченнѐ проблеми
концертного виступу виѐвило, що на рівні наукових досліджень цѐ проблема
досліджувалась, але питаннѐ виховного процесу залишаютьсѐ не висвітленим.
У межах статті висвітлимо аспекти концертного виступу учнѐ ѐк
особливий вид діѐльності музиканта – інструменталіста, визначимо особливості
підготовки учнѐ-піаніста до концертного виступу.
Виклад основного матеріалу. Концертний або публічний виступ ю
закономірним та логічним етапом у навчанні та вихованні учнѐ – піаніста. Він
передбачаю мобілізація розумових, фізичних та емоційних зусиль, уміннѐ
використовувати музично – теоретичні знаннѐ. С. Сабурова вважаю, що
публічний виступ ю «верхівкоя», кінцевим етапом у вивченні даного твору та
перехідним етапом до вивченнѐ нового.
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Освітньо – виховна робота викладача маю охоплявати такі педагогічні
аспекти:вдало підібраний репертуар длѐ концертного виступу, длѐ конкретного
учнѐ;регулѐрні концертні виступи ѐк норма життѐ длѐ учнѐ –
піаніста;формуваннѐ вольових навичок подоланнѐ сценічного хвиляваннѐ в
процесі гри на фортепіано;аналіз виступу під час репетиційних програвань,
виправленнѐ та подоланнѐ помилок;уміннѐ концентруватисѐ перед виходом на
концертну сцену.
Дослідники виділѐять негативні фактори впливу на діѐльність музиканта,
ѐкі маять певний вплив на вдалий концертний виступ:певні зміни, ѐкі пов’ѐзані
з більш високими вимогами до виконавцѐ ѐк інтерпретатора;трансформаціѐ
багатьох психологічних та фізичних механізмів під час виконавської діѐльності.
Розглѐдаячи перший фактор, звернемо увагу на зміну акустики, світла під
час поѐви реального слухача. Дитѐчий композитор С. Майкапар звертав увагу
на необхідність оріюнтуватисѐ та контролявати акустику в умовах концертного
залу [4].Р. Шуман так описував концертний виступ: « Виконаннѐ артиста перед
публікоя чи перед окремими лядьми не те ж саме, та й сам він стаю іншим.
Гарний, ѐскраво освітлений зал, світло свічок, урочисто вдѐгнені ляди – все це
підіймаю настрій, ѐк виконавцѐ, так і слухача» [8].
Під час публічного виступу важливо контролявати баланс між мелодіюя
та акомпанементом, гучність звучаннѐ, враховуячи акустичні особливості
концертного залу. Л.Коган писав, що коли ю контакт між виконавцем та
слухачем, існую особливий настрій та увага, ю бажаннѐ віддати саме краще, що
було закладено в тобі природоя, музичний талант. Необхідно
сконцентруватисѐ на 2-3 хвилини, та вкласти у твір, що виконуюш вся своя
майстерність [3].
Під час виступу ю необхідність особливого виду уваги, а саме її
«розподілу» під час виконаннѐ музичного твору. Під час виконаннѐ твору
музикант маю володіти навичками слуханнѐ своюї гри та уѐвленнѐ майбутнього
звучаннѐ. Свідомість виконавцѐ змушена «працявати» в різних вимірах:
слуханнѐ музики та передслуханнѐ музики. Контроль ціюї діѐльності
відбуваютьсѐ із певноя затримкоя у часі. Так, Г.Коган зазначав, що при
виконанні музичного твору «хвиляваннѐ в образі» маю знак дорівняю з
«творчим спокоюм поза образом» *2+. Другий фактор, ѐкий маю вплив на ѐкість
концертного виступу, пов’ѐзуять із трансформаціюя психологічних та фізичних
аспектів сценічного виступу: може зміняватисѐ кров’ѐний тиск, температура,
темп серцебиттѐ. Усе це ю результатом емоціогенного фактору.Також на виступ
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маю вплив і відповідальність учнѐ; постійне відчуттѐ відповідальності посиляю
відчуттѐ страху, тривоги, невпевненості в собі.
Процес підготовки учнѐ до сценічного виступу – це особливий етап
концертної практики учнѐ. Підготовка учнѐ до сценічного виступу передбачаю
рѐд етапів: ознайомленнѐ з твором - технічного втіленнѐ виконавського задуму
– передконцертної підготовки. Важливу роль у стабілізації концертного стану ю
регулѐрні виступи. Уміннѐ себе налаштувати на виступ за допомогоя певних
технік, наприклад, дихальних вправ або йоги.
Відомі виконавці та викладачі звертали увагу на доцільності публічних
виступів. Відомий співак Л.Паваротті в одному з інтерв’я зазначав, що коли
уперше давав концерт, то був нібито паралізований страхом [7, 7]. Д.Ойстрах
висловлявавсѐ так: «акщо рідко грати, то ніѐкі нерви не витримаять. Аби
відчувати себе артистом та думати про музику, а не про хвиляваннѐ, треба
грати, навіть давати цілі серії концертів» [6].
Концертний виступ ю кінцевим етапом всіюї роботи над музичним твором.
Мета такого заходу - донести до слухача зміст твору, позитивний крок длѐ
подальшого розвитку учнѐ – піаніста; вихованнѐ та розвиток в учнів артистичних
здібностей; вихованнѐ в учнів навичок подоланнѐ стресових ситуацій; набуттѐ
навичок спілкуваннѐ із слухачем.
Важливе значеннѐ у підготовці учнѐ до концертного виступу маять
регулѐрні та продуктивні домашні занѐттѐ, у процесі ѐких учень повинен
виконувати настанови викладача, розкривати внутрішній зміст твору до кінцѐ,
усвідомлявати потрібні взаюмозв’ѐзки. Знаннѐ, ѐкі отримав учень під час уроку,
вдома мусить довести до автоматизму. Автоматизм повинен бути на рівні
підсвідомості, щоб під час публічного виступу стресові умови не були
перешкодоя під час концертного виступу. Потрібно виховувати в учнѐх відчуттѐ
радості від спілкуваннѐ із аудиторіюя та процесу публічного виступу *1+.
Післѐ концертного виступу бажано обговорити з учнем результати
виступу. Важливо, аби учень сам проаналізував свій виступ, визначив свої
недоліки та досѐгненнѐ. Запропонував способи та методи вирішеннѐ негативної
сторони виступу. Спланував своя майбутня роботу, враховуячи результати та
аналіз події. Такі обговореннѐ дуже важливі у формуванні самостійності учнѐ,
та набуттѐ певного виконавського досвіду. Під час таких обговорень викладач
налаштовую учнѐ на розвиток більш високого професійного рівнѐ.
«Вершиноя індивідуально-педагогічного мистецтва, куполом, ѐкий
прикрашаю вся будівля, ю майстерність педагога, ѐкий здатний розкривати
учня закони побудови музичного твору, ѐкий вмію навчити свого вихованцѐ
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вивчати та розбирати музичні твори без будь-ѐкого втручаннѐ особистих смаків,
не нехтуячи ані найменшим виконавським зазначеннѐм композитора, і все це з
одніюя кінцевоя метоя: вдихнути в учнѐ достатньо мужності, щоб, зібравши всі
душевні сили, наситити твір, ѐкий виконуютьсѐ потоком крові власного життѐ,
вквітчати його фарбами своюї індивідуальної душевної «палітри» *5, 111+.
Висновки. Аналіз дослідженого питаннѐ засвідчую необхідність
концертного виступу ѐк виховного моменту у розвитку учнѐ-піаніста. Виступ ю
кінцевим результатом певного етапу навчаннѐ учнѐ. Підготовка до концертного
виступу допомагаю знайти оптимальні засоби нейтралізації негативного впливу
стресу з метоя використаннѐ унікальних можливостей, ѐкі даю виступ.
Публічний виступ можна вважати цілісноя системоя вихованнѐ учнѐ, ѐка
вклячаю в себе педагогічні, методичні, психологічні, емоційні, фізіологічні
аспекти підготовки та виконаннѐ твору.
Педагоги та виконавці при підготовці до виступу повинні розуміти, знати
та враховувати специфічні відчуттѐ, думки та поведінку на сцені. Розуміннѐ цих
аспектів надаять можливості професійно підготувати учнѐ до виступу.
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СТАНОВЛЕННЯ ДИТЯЧИХ ДУХОВИХ ОРКЕСТРІВ
В КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ
Анотаціѐ. У статті розглѐдаютьсѐ історичний шлѐх розвитку такого ѐвища
естетичного вихованнѐ та колективного музикуваннѐ ѐк дитѐчі духові оркестри.
Виділѐютьсѐ декілька етапів в історії становленнѐ дитѐчих духових оркестрів.
Клячові слова: дитѐчий духовий оркестр, естетичне вихованнѐ, етапи розвитку.
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Abstract. The article considers the historical way of development of such a phenomenon of
aesthetic education and collective music making as children's brass bands. There are several stages
in the history of children's brass bands.
Key words: children's brass band, aesthetic education, stages of development.

Постановка проблеми. Дитѐчі духові оркестри ѐк засіб естетичного
вихованнѐ із початку ХХ ст. сприѐла розвитку ѐк особистих музичних здібностей
виконавців, так і навичок колективної роботи, умінь узгоджувати своя
діѐльність з іншими учасниками оркестру. О. Нежинський у роботі «Дитѐчий
духовий оркестр» наголошую: «Добре налагоджена робота в дитѐчому оркестрі
сприѐю не тільки музично-естетичному розвитку його учасників, а й містить
елементи трудового і морального вихованнѐ. Справді, творче зростаннѐ ѐк
оркестру в цілому, так і кожного його учасника не можливе без систематичної,
наполегливої праці з оволодіннѐ гроя на музичному інструменті і специфікоя
оркестрового виконавства». [3]
Специфіка діѐльності духового оркестру на відкритому повітрі та під час
руху сприѐла їх упровадження в культурно-соціальне життѐ. Масовості це
ѐвище набуло з 50-х років ХХст., коли оркестри організовували на базі Палаців
піонерів, музичних шкіл.
З другої половини ХІХ століттѐ, коли був винайдений вентильний
механізм, розпочавсѐ стрімкий розвиток оркестрової духової музики.
Г.Григор’юв писав: «Духова музика, оркестрове духове виконавство й військова
музика – це невід’юмні складові частини історично набутого лядством
музичного мистецтва, що маю свою місце, попит у суспільстві і вплив на нього»
[1].
Оркестри були обов’ѐзковими у військових частинах длѐ проведеннѐ
ритуалів та парадів. Організовували такі колективи і при клубах великих
промислових підприюмств, де вони мали заповнявати дозвіллѐ робітників.
Важливо простежити особливості становленнѐ дитѐчих духових оркестрів у
культурному просторі України.
Аналіз основних досліджень і публікацій. У музикознавстві широко
представлені дослідженнѐ з методики роботи з оркестром (Нежинський О.,
Лисань Г., Рунов В., Терлецький М., Островський Я.В., Островська О.Я., Жульюв
А.П.). Однак, а в аспекті дослідженнѐ щодо становленнѐ дитѐчих духових
оркестрів ѐк засобу естетичного вихованнѐ в Україні не проводилось.
Метою статті ю висвітлити окреміаспекти поширеннѐ та розвитку дитѐчих
духових оркестрів на території нашої країни.
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Виклад основного матеріалу дослідження.Історіѐ дитѐчих духових
оркестрів в Україні розпочалась у 20-30 рр. ХХ ст., коли дитѐчі колективи цього
напрѐмку з’ѐвились у комунах А.С. Макаренка. Він використовував їх у своїй
виховній діѐльності порѐдіз театральним та іншими видами мистецтва.
Попередньо був організований оркестр комуни ім. М. Горького (м. Полтава), а
згодом і комуни Ф. Дзержинського (м. Харків). За результатами діѐльності
комун очевидним був позитивний вплив естетичного вихованнѐ та участі в
діѐльності колективів, ѐкі учні обирали залежно від уподобань.
Духовий оркестр супроводжував усі значущі події комуни: проводи та
прийом груп, державні свѐта, демонстрації, концерти. Згодом дитѐчі духові
оркестри почали виконувати функція інструменту естетичного та раннього
політичного вихованнѐ. [4]
У 1941-1945 рр.такого роду діѐльність не проводилась. Післѐ закінченнѐ
бойових дій, у результаті ѐких багато фронтовиків не повернулись, гостро
постала проблема сирітства. У дитѐчих будинках та інтернатах длѐ організації
дозвіллѐ сиріт створяять різноманітні гуртки. Залучаять і духовиків, ентузіастів
своюї справи, ѐкі прагнули передати свої уміннѐ наступним поколіннѐм. Відомо,
що в селищі Тиврів Вінницької області з 1947 року в школі-інтернаті працявав
Павло Кирилович Павлусенко, музикант і педагог. Оркестр, ѐким він керував,
був активним учасником шкільних заходів та районних урочистостей.
У 1951 році в Бучанській трудово-виховній колонії закритого типу
(Київська область) функціонував самодіѐльний оркестр, керував ним
Мальчевський Леонід Антонович. Керівник колективу наполегливо працявав з
підлітками, враховуячи психофізичні особливості дітей, обирав гру на тому чи
іншому духовому інструменті, працявав індивідуально й у групах, і через двa
роки сумлінної праці оркестр «зaзвучав».
У селищі Мішково-Погорілове, Жовтневого району Миколаївської області
в 1961 році реорганізували дитѐчий будинок № 4 в санаторну школу-інтернат.
Відомо що через деѐкий час у закладі, крім загальноосвітніх предметів,
з’ѐвились і гуртки. У числі інших заклад мав і свій духовий оркестр.
У 1965 році в місті Глухів Сумської області була збудована школа-інтернат.
Основоя учнівського та педагогічного складу школи стали учні та вчителі
дитѐчого будинку. Директор школи-інтернату Микола Іванович Мішин,
фронтовик, авіатор, лядина з великим життювим досвідом, зумів організувати
навколо себе однодумців, і духовий оркестр став гордістя школи.
У 60-х р. ХХ ст.будинки піонерів та Палаци піонерів та школѐрів були
створені майже у всіх містах і в багатьох з них існували дитѐчі оркестри.У 1955
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році в Херсонському Палаці піонерів почав працявати духовий оркестр, що
невдовзі став неодноразовим переможцем Всеукраїнських оглѐдів духових
оркестрів у м. Киюві, Одесі. Беззмінним керівником духового оркестру був з
1955 по 2012 рр. Семен Ізраілович Ривкін, Заслужений працівник культури
України, Почесний громадѐнин міста Херсон.
У 1964 році дитѐчий духовий оркестр було створено у Сювюродонецькому
Палаці піонерів та школѐрів. Його керівником був військовий диригент,
талановитий педагог Олексій Семенов; тепер керую учень О. Семенова Ярій
Миколайович Головін.
У жовтні 1967-го року засновано оркестр духових інструментів «Зміна»
Кіровоградського обласного центру дитѐчої та янацької творчості. Першим
керівником колективу був Степаненко Станіслав Макарович.
У травні 1973 року був створений дитѐчий духовий оркестр у Будинку
культури Деревообробного комбінату Смига Дубенського району, Рівненської
області. Колектив багаторазовий переможець всеукраїнських та міжнародних
фестивалів та конкурсів в Україні та за її межами. Своя майстерність оркестр
неодноразово показував у Польщі, Латвії Білорусі, Болгарії. Керівник колективу
– Василь Гайдайчук. Історіѐ продовжуютьсѐ.
У 80-х роках ХХ ст. при музичних школах міст Кривий Ріг, Дніпропетровськ,
Запоріжжѐ серед дитѐчих духових оркестрів з’ѐвились джазові. Так, у 1980 році
в музичній школі № 10 міста Кривий Ріг виник один із перших таких колективів.
Його організатором був Олександр Робертович Гебель, ѐкий сам писав
аранжуваннѐ. Дитѐчий біг-бенд побував на джазових фестивалѐх у Фінлѐндії,
Німеччині, Швеції, Болгарії, Австрії, Данії, Польщі та Румунії. Цікаво що цей
колектив слухав Білл Клінтон, під час свого візиту до України. З 1987 по 1997 рр.
Олександр Гебель проводить у Кривому Розі джазовий фестиваль «Горизонти
джазу», і дитѐчий біг-бенд був його постійним учасником.
У 90-х рр. ХХ ст., коли наша країна знаходилась у складній економічній та
соціально-політичній ситації, розвиток дитѐчих оркестрів призупинивсѐ, а їх
кількість кардинально зменшилась. Проте вже на початку 2000-х рр. дитѐчі
оркестри продовжили свою існуваннѐ.
УДніпровській дитѐчій музичній школі № 6 ім. В.І. Скуратовського працяю
дитѐчий «Little band» під керівництвом Володимира Абрамовича
Марховського. Колектив виконую сучасну популѐрну музику та джазові
аранжуваннѐ. 14 років В. Марховський і його оркестр ю учасникоми програми
«Парад оркестрів», що маю на меті пропагувати серед дітей шкільного віку
виконавство на музичних інструментах.
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Уваги заслуговую джазовий оркестр центру творчості дітей та янацтва
Оболонського району м. Киюва «Victor Basіuk orchestra». Оркестр – лауреат
фестивалів та конкурсів, відомий своюя діѐльністя в Киюві та в Україні.Найбільш
відомими в Україні колективами ю учасники першої дитѐчої «Битви оркестрів» дитѐчий оркестр «Львівські фанфари» (Львів) та дитѐчий естрадно-духовий
оркестр «Сувенір» (Київ).
Дитѐчий духовий оркестр Львівської дитѐчої музичної школи № 5
«Львівські фанфари» був створений у 1982 році. Оркестр ю активним учасником
культурного життѐ Львова, його виступи завжди користуятьсѐ успіхом.
Колектив ю учасником міжнародних фестивалів духової музики в Італії, Польщі,
Німеччині, Франції, Голландії та Україні. Диригент та художній керівник Андріѐн
Леськів ю організатором міжнародного фестиваля духових оркестрів
«Королівський Лев», ѐкий проводитьсѐ на початку травнѐ і пропоную глѐдачам
парад оркестрів, виступи, дефіле та концерти.
Дитѐчий естрадно-духовий оркестр «Сувенір» Дарницького дитѐчоянацького центру засновано у 1974 році. Колектив виконую різноманітну за
жанрами музику та популѐризую оркестрове виконавство в Україні і за
кордоном. Оркестр ю багаторазовим лауреатом всеукраїнських та міжнародних
фестивалів та конкурсів, переможцем першої «Битви оркестрів діти» та «Битви
оркестрів батьки VS діти», учасником Днѐ Вуличної музики, Charity weekend,
Kyiv music days, Новий рік на Софії, Новий рік на Контрактовій) Художній
керівник та диригент – Олександр Білошапка.
Ще одним відомим колективом, що популѐризую джазову музику, ю
оркестр «Джаз-академіѐ». Створено колектив у вересні 2007 року дуже творчим
та натхненним музикантом, та педагогом – Анатоліюм Петровичем Жульювим.
Колектив веде активну концертну діѐльність і за час свого існуваннѐ маю
перемоги у багатьох фестивалѐх та конкурсах.
Отже, на основі аналізу історичних хронік навчальних закладів, матеріалу
періодичних видань з’ѐсовано, що в історії дитѐчих духових оркестрів можна
виділити декілька етапів їх розвитку:
- І етап (20-і рр.- 50-70-ті рокиХХ ст.): відбуваютьсѐ зародженнѐ форми
дитѐчого оркестрового музикуваннѐ. Головну роль у цьому процесі відіграли
комуни А.С. Макаренка.
- ІІ етап (50-70-ті рокиХХ ст.): відзначаютьсѐ широким впровадженнѐм
дитѐчих духових оркестрів у дозвіллѐ школѐрів, організаціюя колективів у
Будинках піонерів, Палацах дитѐчо-янацької творчості і школах.
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- ІІІ етап (початок 80-х роківХХ ст.): характеризуютьсѐ виникненнѐм дитѐчих
бендів ѐк нового стильового напрѐму у розвитку традиції дитѐчих оркестрів.
- ІV етап (початок 90-х років ХХ ст.): трансформаціѐ дитѐчих духових
оркестрів та репертуару згідно національних традицій та світових тенденцій.
На сучасному етапі оркестри продовжуять своя діѐльність, але цей етап
маю свої особливості: у сучасних дітей, особливо у містах ю великий вібір
проведеннѐ дозвіллѐ і не всі з них маять позитивний вплив на підростаяче
поколіннѐ; стан інструментаріяв деѐких загальноосвітніх школах та Центрах
дитѐчо-янацької творчості вже застарів; не вистачаю також керівників оркестрів,
ѐкі б мали бажаннѐ працявати з дітьми.
Система освіти намагалась залучити до колективної діѐльності дітей
шкільного віку, організувати їх дозвіллѐ з користя длѐ суспільства. Дитѐчі духові
оркестри допомагали створявали урочисту атмосферу різноманітних заходів та
парадів.
Протѐгом історії свого існуваннѐ дитѐчі духові оркестри пройшли шлѐх
від гуртків художньої самодіѐльності школѐрів до джазових бендів та великих
за об’юмом творчих одиниць, ѐкі маять в своюму складі навіть вокальнохореографічні групи. Тому сьогодні не зникаю надіѐ, що дитѐчі колективи будуть
ще довгий час прикрашати собоя свѐткові заходи України.
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