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ВСТУП. 

Актуальність дослідження. Людство у ХХІ столітті переживає 

кардинальні, різнорівневі, глобальні, трансформаційні зміни свого буття, 

зумовлені швидкою еволюцією цифрових технологій, комп’ютерних мереж. 

Використання сучасних технологій в освіті має відігравати ключову роль у 

створенні необхідних умов для саморозвитку всіх суб’єктів навчальної 

діяльності, активізації когнітивних та творчих процесів, формуванню 

необхідних компетентностей, сприяти утвердженню гуманістичних ідей. 

Глобальне поширення світових інформаційно-комунікаційних мереж вимагає 

іншого змісту і якості педагогічної освіти, легітимізує швидку видозміну 

традиційних навчальних моделей на інтегративні, динамічні, що поєднують 

гуманістичний та технологічний підходи, уможливлюють розкриття 

пізнавального й творчого потенціалу майбутніх магістрів освіти.  

На основі аналізу праць зарубіжних учених  Б. Гірша (Hirsch B.) [290], 

Р. Ленема (Lanham R.) [320], С. Махоні (Mahony S.) [329], Дж. Охлер (Ohler 

J.) [358], Б. Робіна (Robin B.) [381], І. Піразо (Pierazzo E.) [329], С. Толісано 

(Тolisano S.) [414] та ін. з проблематики цифрової гуманістики та 

проектування цифрових наративів у навчанні студентів університетів, а 

також досліджень щодо впровадження розповідання цифрових історій у 

педагогічний процес загальноосвітніх навчальних закладів було з’ясовано 

сутність категорії цифрового наративу як створеної за допомогою цифрових 

технологій рефлексивної розповіді, та встановлено наявність інтенсифікації 

наукових досліджень явища цифрової наративізації навчання у 

міжнародному освітньому просторі. Цифрові технології відповідно 

рекомендацій ООН «Дослідження в освіті та перспективи майбутнього 

навчання: яка педагогіка потрібна для ХХІ століття» за 2015 рік повинні бути 

інтегровані у програми підготовки майбутніх магістрів освіти й стати 

загальноприйнятим інструментом використання впродовж усієї вчительської 

кар’єри, яка потребує систематичного професійного розвитку. 
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Особлива увага відводиться просвітницько-педагогічним функціям 

цифрових наративів у формальній і неформальній освіті щодо утвердження 

принципів гуманізму, мирного співіснування, взаємоповаги та 

співробітництва між народами. В офіційній заяві Комісії Європейського 

Парламенту від 14.06.2016 р. наголошується, що Рада Європи, Європейський 

соціально-економічний комітет, Комітет Регіонів підтримують заходи 

спрямовані на поширення наративів про багатий культурний спадок різних 

народів, що сприятиме розвитку медікомпетентності та критичного мислення 

громадян та протистоятиме пропаганді радикалізації в Інтернеті. 

Аналіз вітчизняних наукових джерел дає підстави стверджувати, що в 

педагогічній теорії і практиці напрацьовано значний досвід модернізації 

професійної підготовки фахівців, що може стати основою удосконалення та 

розвитку умінь ХХІ століття, педагогічної майстерності майбутніх магістрів 

освіти. Біографічним наративам про життя та діяльність відомих українських 

учених, видатних діячів української та світової культури присвячено 

дослідження Н. Д. Дічек [44], Н. Ю Дем’яненко [41], С. Д Ісаєвої [62], О. В. 

Кудіна [89], М. П Лещенко [106],  В. В. Олійника [136], Л. М. Рубан [153]. 

Н. В. Сулаєвої [178], О.В.  Сухомлинської [180]. Наративно-педагогічні 

дослідження представлено також у працях таких вітчизняних науковців: В. В. 

Андрієвської [6], Н. Д. Будій [20], О. О Зарецької [53], Н. В. Мараховської 

[117], Р. А. Мороз [123], Т. М. Титаренко [191], Н. В. Федорченко [198], 

Ю. А. Чаусової [205], К. О Черемних [209], О. М. Шиловської [213] та ін. 

Проблемі навчання та професійної підготовки майбутніх магістрів освіти, 

розвитку їх компетентностей, педагогічної майстерності висвітлено у працях 

І.А. Зязюна [58], С.У. Гончаренка [34], М.П. Лещенко [108], О.М. Семеног 

[163], М.М. Солдатенка [173], Л.О. Хомич [201] та ін. 

Основні засади інформатизації освіти, розвиток науково-методичної 

бази, створення дієвого навчально-комп’ютерного середовища відбувається 

за різними напрямами наукових досліджень, зокрема: гуманізація та 

гуманітаризація сучасного освітнього простору засобами ІКТ – В.Ю. Биков 
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[11], М. І. Жалдак [49], В. Г. Кремень [88]; обґрунтування засад цифрової 

гуманістичної педагогіки – В. Ю. Биков [240], М. П. Лещенко [240]; 

теоретико-методичні засади формування інформаційного освітнього 

простору та використання ІКТ у неперервній педагогічній освіті – А.М. 

Гуржій [38], М.І. Жалдак [50], Т.І. Коваль [69], А.М. Коломієць [75], К. Р. 

Колос [77], В.В. Олійник [130], упровадження хмаро-орієнтованого 

освітнього наукового середовища у системі вищої освіти – В. Ю. Биков [12],   

Ю. Г. Запорожченко [52], Ю.В. Триус [184]; М. П. Шишкіна [215], 

інформаційно-комунікаційні технології підтримки відкритої освіти й 

наукової діяльності – А. Ф. Манако [115], О. М. Спірін [176], А. В. Яцишин 

[219], особливості використання засобів ІКТ у предметно орієнтованій 

діяльності – О.П. Пінчук [143], О. М. Соколюк [169], О. Е Коневщинська 

[82]; зарубіжний досвід використання ІКТ та формування інформаційно-

комунікаційної компетентності суб’єктів навчально-виховного процесу – Н. 

М. Авшенюк [2],  І. Д. Малицька [113], О. В. Овчарук, [131] А. А. Сбруєва 

[160].  

Проведені дослідження у вітчизняному освітньому просторі показують 

на спонтанну появу й поширення цифрових наративів у соціальних мережах, 

інтенсивну експансію біографічних цифрових наративів у сучасних масмедіа, 

цілеспрямоване використання різних видів наративів у рекламній індустрії. 

Водночас, зазначимо недостатнє висвітлення проблеми підвищення якості 

навчання майбутніх магістрів освіти шляхом застосування різних видів 

цифрових наративів для формування компетентностей ХХІ століття, зокрема  

розвитку когнітивних, креативних, комунікативних та технологічних умінь 

студентів і має надзвичайно важливе значення як у особистому, так і у 

професійному житті.  

Актуальність означеної проблеми, аналіз науково-джерельної бази 

дослідження дозволив виявити низку суперечностей між: 

• наявністю інтенсивних досліджень зарубіжних учених (статті, 

монографії, дисертації, проекти) проблеми освітніх функцій 
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цифрових наративів у різних ланках неперервної освіти й 

недостатнім рівнем теоретико-практичної розробки цих питань у 

вітчизняному освітньому просторі; 

• активним використанням біографічних цифрових наративів у 

вітчизняному медіапросторі, зокрема телевізійному, а також 

глобальним їх поширенням у соціальних інтернет-мережах і 

відсутністю практичного застосування цифрових наративів у 

навчанні майбутніх магістрів освіти; 

• потребою у неперервному навчанні громадян інформаційного 

суспільства й відсутністю методики навчання майбутніх магістрів 

освіти проектувати цифрові наративи з метою забезпечення 

мотивації до постійного самовдосконалення;  

• освітніми функціями біографічних цифрових наративів щодо 

формування умінь ХХІ століття і відсутністю методичних основ 

проектування біографічних цифрових наративів у навчанні 

майбутніх магістрів освіти; 

• педагогічним потенціалом цифрових наративів щодо розвитку 

когнітивних, творчих, технологічних умінь і відсутністю їх 

проектування у навчанні майбутніх магістрів освіти;     

• необхідністю зробити навчально-виховний процес  

індивідуалізованим та привабливим для студентів і не достатнім 

використанням цифрових біографічних наративів як засобу 

підвищення інтересу до навчання й надання йому індивідуально-

орієнтованих характеристик. 

Ці суперечності свідчать про значне технологічне, науково-

дослідницьке та методичне відставання вітчизняних освітніх систем вищих 

навчальних закладів від аналогічних систем за кордоном. Необхідність 

подолання означених суперечностей та об’єктивна потреба суспільства й 

педагогічної науки в теоретико-методичній та практичній розробці 

визначеної проблеми зумовили вибір теми дослідження – «Теоретико-
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методичні засади проектування цифрових наративів у навчанні 

майбутніх магістрів освіти»  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до науково-дослідних 

робіт Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: 

«Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів у 

контексті євроінтеграційних процесів в освіті» (ДР № 0112U000281, 2011-

2013 рр.), «Система психолого-педагогічних вимог до засобів інформаційно-

комунікаційних технологій навчального призначення» (ДР № 0112U000281, 

2012-2014 рр.), «Методологія формування хмаро-орієнтованого навчально-

наукового середовища педагогічного навчального закладу» (ДР № 

0115U002231, 2015-2017 рр.) 

Тема затверджена на засіданні вченої ради Інституту інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України 17 січня 2014 року (протокол 

№ 1), узгоджена в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з 

педагогічних та психологічних наук в Україні при НАПН 29 березня 2016 

року (протокол № 3).  

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати основи проектування 

цифрових наративів та розробити методичну систему проектування 

біографічних цифрових наративів у навчальному процесі майбутніх магістрів 

освіти.   

Відповідно домети дослідження визначено такі завдання: 

1. Визначити сутність категорії «цифровий наратив» і проаналізувати 

його властивості, види, функції і форми функціонування в 

сучасному інформаційному суспільстві.   

2. Вивчити зарубіжний досвід наративно-цифрового навчання. 

3. Розробити концепцію проектування цифрових наративів у навчанні 

майбутніх магістрів освіти, обґрунтувавши базові категорії та 

методологічні підходи дослідження. 



9 

 

4. Розробити педагогічну технологію проектування цифрових 

наративів у навчанні майбутніх магістрів освіти. 

5. Обґрунтувати й розробити модель проектування цифрових 

наративів у навчанні майбутніх магістрів освіти. 

6. Визначити критерії та показники сформованості цифрової 

компетентності майбутніх магістрів освіти з проектування 

біографічних цифрових наративів. 

7. Розробити й експериментально перевірити методичну систему 

проектування цифрових біографічних наративів у навчанні 

майбутніх магістрів освіти. 

Об’єкт дослідження: теоретико-методичні основи використання 

цифрових технологій у навчанні майбутніх магістрів освіти. 

Предмет дослідження: теоретико-методичні засади проектування 

цифрових  наративів у навчанні майбутніх магістрів освіти. 

Вибір у предметі дослідження серед різних видів цифрових наративів 

саме біографічних, обґрунтовується положенням про їх значущість як 

пріоритетного засобу забезпечення гуманістичних та демократичних 

процесів в навчанні майбутніх магістрів освіти, важливим компонентом 

якого повинно стати життя кожної окремої людини, її унікальне й 

неповторне буття.  

Гіпотеза дослідження. Впровадження методичної системи 

проектування біографічних цифрових наративів у навчальний процес 

майбутніх магістрів освіти сприятиме підвищенню рівнів сформованості 

цифрової компетентності у студентів щодо проектування біографічних 

цифрових наративів. 

Методи дослідження. Для досягнення мети, розв’язання завдань і 

перевірки гіпотез дослідження було використано комплекс загальнонаукових 

методів, що обумовлювали взаємодію використання один одного, 

взаємодоповнювалися й забезпечували можливість різнобічного вивчення 
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предмета й об’єкта дослідження. У комплексі було застосовано наступні 

методи: 

теоретичні: аналіз філософських, педагогічних, психологічних, 

соціологічних наукових джерел для з’ясування розробленості проблеми та 

визначення основних категорій дослідження, порівняльно-педагогічний аналіз 

для вивчення зарубіжного досвіду, проектування для визначення критеріїв та 

розробки моделі проектування цифрових наративів; контент-аналіз 

інформаційних джерел, аутентичних текстів (автобіографій, особистих 

щоденників, епістолярію, спогадів, нотаток та ін.); аналіз та опрацювання 

результатів дослідно-експериментальної роботи, педагогічне прогнозування; 

емпіричні: діагностичні – анкетування, бесіди (вивчення думки 

студентів, викладачів, науковців щодо використання сучасних технологій та 

технічних засобів у навчально-виховному процесі), інтерв’ювання для 

з’ясування аксіологічно-мотиваційного ставлення до використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі та 

сформованих компетентностей, творчих і технологічних умінь; обсерваційні 

– педагогічне спостереження (безпосереднє, відеоперегляд результатів 

творчо-технологічної діяльності) для визначення ефективності використання 

технічного й технологічного забезпечення, фіксації використання наративних 

технік (наративні драматизації) в процесі проектування цифрових наративів у 

ході формувального експерименту); нетнографії для виявлення й опису 

наявності в Інтернет-мережі сервісів та ресурсів, що пропонують цифрові 

наративи та програмне забезпечення щодо їх створення; вивчення, 

опрацювання та представлення досвіду використання цифрових наративів у 

віртуальних культурах, мережних спільнотах, різних навчальних закладах та 

соціальних інституціях; педагогічний експеримент для перевірки 

ефективності використання авторської моделі проектування цифрових 

наративів та методичної системи проектування цифрових біографічних 

цифрових наративів у навчальному процесі майбутніх магістрів освіти; 

біографічні дослідження для розробки й впровадження авторської методики 
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використання біографічних цифрових наративів у навчальному процесі 

майбутніх магістрів освіти; статистичні – метод перевірки статистичних 

гіпотез для аналізу та інтерпретації результатів дослідження.   

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів 

дослідження полягає у тому, що вперше 

− введено у вітчизняний науковий обіг та з’ясовано сутність категорії 

«цифровий наратив», визначено його види та форми функціонування в 

сучасному інформаційному соціумі; 

− визначено етапи поширення цифрового наративного навчання в 

зарубіжному освітньому просторі;  

− введено у вітчизняний науковий обіг ідеї зарубіжних учених, 

відображених у дисертаційних, проектних дослідженнях стосовно 

наративно-цифрового навчання як засобу підвищення якості освіти;  

теоретично обґрунтовано і розроблено:  

− освітні можливості використання цифрових наративів щодо розвитку 

когнітивних, комунікативних, креативних та цифрових умінь; 

− концепцію проектування цифрових наративів, яка поєднує загальні 

положення, мету, генезис провідних ідей, ядро, характеристичний та 

результативно-прогностичний компоненти;  

− педагогічну технологію проектування цифрових наративів, що 

складається з трьох функціонально пов’язаних циклів (початковий, 

завершальний і демонстративно-рефлексивний);   

− модель проектування цифрових наративів у навчанні майбутніх 

магістрів освіти, яка передбачає наявність та реалізацію п’яти 

взаємопов’язаних між собою компонентів: аксіологічно-мотиваційного, 

аналітично-змістового, технологічно-базисного, праксеологічно-

творчого, результативно-рефлексивного. 

− обґрунтовано категорію цифрової компетентності щодо проектування 

біографічних цифрових наративів, визначено критерії та показники її 

сформованості у майбутніх магістрів освіти; 
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− обгрунтовано методичну систему проектування біографічних цифрових 

наративів у навчанні майбутніх магістрів освіти, що поєднує методики 

біографічного дослідження, визначення контенту та навчання 

майбутніх магістрів освіти проектування біографічних цифрових 

наративів; 

уточнено поняття: «цифрова історія», «цифрова розповідь», які 

можуть трактуватися як синонімічні до цифрового наративу поняття, якщо  

передають інформаційне повідомлення рефлексивного характеру; «цифрової 

грамотності» як життєво важливих для повноцінного функціонування у ХХІ 

столітті умінь, що поєднують здатність знаходити, інтерпретувати, 

трансформувати, створювати інформаційні повідомлення на основі 

застосування цифрових технологій, «цифрової компетентності» як здатності 

ідентифікувати, розуміти, інтерпретувати, створювати, обмінюватися, 

поширювати  інформаційні повідомлення на основі використання цифрових 

технологій у професійній діяльності; 

подальшого розвитку дістали: теоретичні та методичні засади 

використання ІКТ у відкритій освіті; концепція цифрової гуманістичної 

педагогіки;  методика розвитку компетентностей ХХІ століття. 

Практичне значення дослідження  полягає у тому, що 

розроблено:методику біографічного дослідження в ході проектування 

біографічних цифрових наративів;методику визначення контенту 

біографічного цифрового наративу;методику навчання майбутніх магістрів 

освіти проектування біографічних цифрових наративів; цифровий навчально-

методичний контент для використання на різних рівнях формальної і 

неформальної освіти;обґрунтовано рекомендації щодо впровадження 

основних результатів дослідження та визначено шляхи подальших наукових 

пошуків з проблеми наративного цифрового навчання. 

Матеріали дослідження можуть бути використані у формальному й 

неформальному навчанні студентів вищої педагогічної та післядипломної 

освіти; підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки наукових, 
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науково-педагогічних кадрів для удосконалення цифрової компетентності 

учасників навчального процесу. 

Упровадження результатів дослідження в педагогічну практику 

підтверджується довідками про впровадження від Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка                    

(№ 0480/0155/08, від 10.02.2017 р.), Університету Яна Кохановського в 

Кельцах Філії в м. Пьотрков Трибунальський (Польща) (№ 0353, від 

16.10.2016 р.), Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (№ 1236/05, від 10.02.2017 р.), Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка (№ 311, від 13.02.2017 р.),  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (№ 18-17-14/1, від 

10.01.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. У працях, опублікованих у співавторстві, 

автору належать: здійснення контент-аналізу медіакомпетентностей 

польських учителів, характеристика зарубіжного досвіду формування 

комплексу компетентностей, яким має володіти сучасний учитель для 

розвитку в учнів умінь ефективної діяльності в сучасному інформаційному 

просторі, аналіз технологій творчої взаємодії з масмедіа, визначення сутності 

навчальних технологій медіа педагогіки та з’ясування стратегій творчого 

осмислення і використання медіа при викладанні навчальних дисциплін [2]; у 

дослідженні зарубіжного досвіду діагностики інформаційно-комунікаційних 

компетентностей учнів автору належить постановка задачі та розробка 

концепції дослідження, виявлення шляхів діагностики польськими 

дослідниками творчих й соціальних умінь учнів функціонувати у мережі [5]; 

розробка навчального контенту біографічного наративу щодо родинного та 

педагогічного впливу на розвиток творчого потенціалу М. Драгоманова [16]; 

створенні педагогічного наративу про І. Сокульського в контексті реалізації 

дистанційного неформального навчання та висвітлення ролі самоосвіти в 

духовному розвитку [4]; у дослідженні зарубіжних підходів до стандартизації 

сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності опрацьовано 
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структури чотирьох стандартів (творення, перетворення і презентація 

інформаційного змісту; правові засади творення й поширення 

інформаційного змісту; емпатія й образотворення;  безпека та приватність, їх 

складників та відповідних ознаки, узагальнено результати досліджень [10].  

Кандидатська дисертація на тему «Методична підготовка вчителів 

початкових класів до формування професійних інтересів учнів» за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти була захищена 

у 2010 р., її матеріали у тексті докторської дисертації не використовуються. 

Апробація результатів дослідження. Основні  положення та 

результати дослідження були оприлюднені у виступах на наукових 

симпозіумах, конференціях, семінарах різного рівня, зокрема: міжнародних 

симпозіумах:  

  «Родина у цивілізаційних викликах» (Пьотрков Трибунальський, 

Польща, 2011), «Родина перед обличчям соціальних і цивілізаційних 

викликів» (Пьотрков Трибунальський, Польща, 2013); міжнародних 

конференціях: «Смисли в мові та культурі» (Пьотрков Трибунальський, 

Польща, 2011),«Теорія і практика підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників» (Полтава, 2014), «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, 

технології» (Кіровоград, 2014), «Музика і християнські цінності» (Полтава, 

2015), «Проблеми сучасної освіти: потенціал, талант, здібності (дисфункції), 

вади, неповносправність» (Ченстохова, Польща, 2015),«Університетська 

педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах 

глобалізації» (Одеса, 2015), «Методика викладання природничих дисциплін у 

середній та вищій школі» (Полтава, 2016); всеукраїнських конференціях:   

«Педагогічний пошук – 2014» (Київ, 2014), «Інноваційні соціально-

педагогічні проблеми творчої активності вихованців позашкільних 

навчальних закладів у процесі пошукової та дослідницько-експериментальної 

діяльності» (Вінниця, 2014), «Тенденції розвитку психології в Україні: 

історія та сучасність (TRPSUIS)» (Київ, 2015);всеукраїнських науково-

методичних та практичних семінарах: «Підготовка вчителя в Європі в 
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умовах євроінтеграційних процесів» (Миколаїв, 2011), «Культурологічна 

парадигма розвитку педагогічної освіти» (Київ, 2011 ), «Персоналізований 

підхід в освітніх практиках» (Київ, 2011), «Педагогічна компаративістика – 

2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст» (Київ, 

2013), «Педагогічна компаративістика – 2014: якісний вимір освіти 

зарубіжжя та український контекст» (Київ, 2014), «Педагогічна 

компаративістика – 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український 

контекст» (Київ, 2015), «Педагогічна компаративістика – 2016: освітні 

трансформації та інновації у глобалізованому світі» (Київ, 2016), «Системи 

навчання і освіти в комп’ютерно-орієнтованому середовищі» (Київ, 2017); 

педагогічних читаннях: «ІХ Міжнародні педагогічні читання пам’яті 

видатного вченого-педагога О. П. Рудницької» (Київ, 2011), «V Всеукраїнські 

педагогічні читання пам’яті видатного вченого-педагога О. С. Дубинчук» 

(Київ, 2013); звітних конференціях Інституту інформаційних технологій і 

засобів навчання НАПН України (Київ, 2013 – 2016). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено в 39  

друкованих працях, серед яких: 1 монографія, 1 посібник у співавторстві, 20 

статей у наукових фахових виданнях України; 5 статей у наукових виданнях 

інших держав; 12 публікацій у інших наукових виданнях. Загальний обсяг 

авторського доробку – 33 др.ар. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

шести розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел,що містить 430 найменувань, із них 211 –  іноземними 

мовами (на 34 стор.), додатків (на 61 стор.) Загальний обсяг дисертації – 468 

сторінок. Основний зміст дисертації викладено на 373 сторінках. Дисертація 

ілюстрована 2таблицями,18 рисунками.  
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РОЗДІЛ  1 

НАРАТИВ У  МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ  

У  розділі  здійснено характеристику родового до категорії «цифровий 

наратив» поняття «наратив», встановлено активізацію дослідження проблеми 

наративу в різних галузях соціогуманітарного знання, визначено сутність 

категорії «цифровий наратив» і розкрито види, властивості, функції, форми 

цифрових наративів та сфери їх поширення у сучасному інформаційному 

соціумі; представлено методику дослідження. 

 

1.1 Наративізація сучасного соціогуманітарного знання 
 
Людство переживає час кардинальних, різнорівневих, глобальних, 

трансформаційних змін свого буття – швидкої еволюції нових технологій, 

комп’ютерних мереж, електронних медіа, свого світовідчуття, –  час, – коли 

інформаційний простір став новою дійсністю, новим способом життя, в 

якому інформація стала найважливішим ресурсом суспільства, а вміння 

здобувати її, творчо перетворювати та користуватися нею стають найбільш 

необхідними практичними навичками людини інформаційної ери. 

У 1992 році американський літературознавець Мартін Крейсвьорс (M. 

Kreiswirth) у статті «Довіряючи казкам: наративний поворот в гуманістичних 

науках» [314]. Процес поступової наративізації гуманістичної думки, за 

визначенням Мартіна Крейсвьорса, своїм корінням сягає другої половини 60-

х років і охоплює 70-ті – 90-ті роки, і власне, в 90-х роках ХХ століття став 

настільки виразним, що набув статусу революційних змін, які на думку 

багатьох зарубіжних науковців, на сучасному етапі не тільки не зникли,  а 

трансформували практично всі галузі людського пізнання й навчальні 

дисципліни.  

Квінтесенцією «наративного повороту» в соціальних науках, стало 

твердження, що функціонування різних форм знання можна зрозуміти тільки 

через дослідження їх наративної, оповідної природи. У результаті 
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«наративного повороту» термін «наратив» стає категорією філософії, 

антропології, культурології, психології, соціології, політики, історії, права, 

медицини і, що, особливо важливо для нашого дослідження, – педагогіки. 

Для глибшого розуміння суті проблеми охарактеризуємо смислове поле 

значень цього слова. Термін «наратив»походить від латинського слова  

«narrare»,що означає оповідати історію [126]. Ґрунтуючись на працях 

сучасних зарубіжних та вітчизняних науковців, які стосуються досліджень 

наративу, їх підходах до тлумачення цього терміну, можна зазначити, що в 

традиційному розумінні наратив визначають як описовий текст певної 

послідовності подій, тобто як історію, розповідь, опис чи повідомлення.  

Водночас, наратив трактується як  історично й культурно обґрунтована 

інтерпретація деякого аспекту світу з певної позиції. Так, у 

літературознавстві наратив – це лінійний виклад фактів і подій у 

літературному творі, представлений автором. У «Наратологічному 

словнику», в якому вперше в українському літературознавстві 

систематизується термінологічний апарат наратологічних категорій, О.М. 

Ткачук подає таке тлумачення цього терміну: «Наратив (narrative) – 

розповідання (як продукт і як процес, об’єкт і акт, структура і 

структуралізація) однієї чи більше дійсних або фіктивних подій, які 

повідомляються одним, двома, чи кількома (більш чи менш явними) 

нараторами одному, двом або кільком наратованим» [194, 73]. Зауважимо, 

що наратор – «той, хто розповідає у тексті» [194, 83], а наратовані – це ті, хто 

сприймають розповідь.  

У філософії наратив – це поняття, що фіксує процесуальність 

самоздійснення як способу буття розповідного тексту. У сучасній філософії 

особливості відносин людини зі світом полягають у тому, що людина описує 

свою участь у цих відносинах за допомогою різних форм мови, які 

розкривають внутрішні причини її поведінки. Тобто, все, що людина 

розповідає про свої вчинки, дії, наміри, пов’язані з ними переконання, 

бажання та мрії й складає її індивідуальний та соціальний простір – «буття 
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особистості». За допомогою наративу йому надається форма й зміст, 

організовується й упорядковується досвід, людина набуває й усвідомлює 

свою ідентичність. В аспекті нашого дослідження найбільш цікавими є праці: 

німецьких філософів Ганса-Георга Ґадамера (H.G. Gadamer) [279],Мартіна 

Гайдегера (M.Heideggera) [291], французького філософа Поля Рікьора 

(P.Ricoeur) [378], англійського філософа Рома Горація Харре (R. G. Harre) 

[287]. 

Слід відзначити, що наратив у філософії має ще одне значення: є 

специфічною формою пізнання й репрезентації реальності, способом її 

розуміння. Можна сказати, що розуміємо події й ситуації, що відбуваються 

навколо нас, як історії, а себе й інших людей як учасників (героїв) цих 

історій. Як зазначає відомий американський учений, основоположник 

наративної теорії – Джером Брунер (Bruner J.): «Сенс людської поведінки 

виражається в оповіді, а не в логічних формулах і законах. Людина досягає 

саморозуміння через наратив, акцентуючи увагу на значущих моментах 

життя» [234, 23].  

Філософія трактує наратив як спосіб досягнення певних соціальних 

цілей, усвідомлення людиною своєї ідентичності, а також як засіб її 

самоідентифікації. Наратив є спосіб розуміння світу через розповіді людей. 

Універсальність наративного розуміння світу виражається в повсякденній 

формі оповіді, у витворах культури, починаючи від міфів, легенд, казок і 

закінчуючи белетристикою, оперою, кінематографом, телевізійними 

серіалами, репортажами про життя в оточуючому нас світі та багато іншим. 

Природність форми оповідання як засобу вираження думки й пережитого 

(переживань) не виникає з природності самого процесу комунікації, а є 

виявом наративного способу розуміння світу, який в свою чергу, виникає з 

наративної структури людських знань про світ. Щоб зрозуміти дане явище й 

простежити його наслідки необхідно подумати над більш загальними 

проблемами: чим є розуміння, а також як на процес розуміння впливають 

наші знання. 
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Як зазначає провідний вітчизняний фахівець в галузі психологічних 

досліджень Н.В. Чепелєва: «В останній час проблема розуміння стає однією з 

центральних не лише в психології, а й усіх гуманітарних науках. Вона 

привертає увагу спеціалістів з теорії пізнання, логіки та методології науки, 

дослідників в галузі соціології, естетики, історії та філології. Пов’язано це 

насамперед із тим, що сучасна культура все частіше має справу із 

ситуаціями, коли виникає необхідність у розумінні, яке все більше 

усвідомлюється як факт духовного життя особистості. Сам характер 

сучасних процесів комунікації, інтерпретації, тлумачення різного роду 

повідомлень висуває на перший план необхідність розробки загальної теорії 

розуміння» [207, 6].  

У книзі «Наративне конструювання реальності» польський вчений Єжи 

Тжебінські (J. Trzebiński) аргументовано доводить, що одним з способів 

розуміння буття людьми є наратив [416, 17]. Люди інтерпретують і 

запам’ятовують події, що відбуваються як історії. Ці історії не завжди є 

чимось суто об’єктивним, оскільки кожна людина інтерпретує події, що 

відбуваються по своєму. Вчений висловлює думку про те, що люди 

запам’ятовують минуле як цикл історій, у формі сценарію можливих історій 

(наративів) планують своє майбутнє.  

Усвідомлення значення наративу як способу розуміння оточуючої 

дійсності призвело до переосмислення процесу навчання людини. Сучасні 

дослідження в галузі когнітивістики показують, що розуміння навколишньої 

дійсності людиною носить не репродуктивний характер, а має 

конструктивний характер, це означає, що інформація, яка сприймається 

людиною, інтерпретується й реконструюється через призму тих знань, 

установок, прагнень і намірів, які людина має в даний момент.  

Для глибшого розуміння сутності наративу важливим та доцільним 

вважаємо звернення до наступних дефініцій: «розуміння», 

«текст»,«інтерпретація», «досвід», якими оперує психологічна герменевтика 

– галузь, що досліджує особливості розуміння та інтерпретації особистого 
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досвіду за допомогою текстових структур, а також з’ясовує психологічні 

механізми розуміння та інтерпретації вербальних і невербальних 

повідомлень, їх залежність від особистісних характеристик людини, які тісно 

взаємопов’язані з поняттям наративу. В цьому контексті важливим, на нашу 

думку, є дослідження лабораторії когнітивної психології Інституту 

психології імені Г.С. Костюка висвітлене в колективній монографії 

«Соціально-психологічні чинники розуміння та інтерпретації особистого 

досвіду» [175]. 

 Вважаємо за доцільне подати трактування Н.В. Чепелєвою деяких 

понять, зокрема: «Розуміння – це процес засвоєння та породження смислів, 

основними характеристиками якого є відновлення смислу, що здійснюється в 

результаті взаємодії, зіткнення смислу, який був закладений у текст його 

автором, і смислового поля суб’єкта, що сприймає певне повідомлення» [175, 

7]. При цьому слід відмітити, що розуміння не завжди відновлює саме той 

смисл, який був закладений у текст автором, оскільки будь-який текст має 

множинність смислів, що зумовлені контекстуальним багатством змісту 

повідомлення. Така розбіжність стає поштовхом до створення нового тексту 

слухачем чи читачем, який базується на смисловій основі вихідного 

повідомлення, але доповнює її власним осмисленням проблем, що 

розглядаються.   

Вчена слушно зауважує: «…мова йде про інше розуміння – не про 

процес, який відтворює зміст тексту, його смислову структуру, а про його 

осмислення, що проявляється у зіткненні смислів автора та реципієнта. Це в 

свою чергу призводить до породження, синтезу нового смислу. Таке 

розуміння, на відміну від значеннєвого, ми будемо називати смисловим, або 

інтерпретацією» [175,8]. Інтерпретація (від лат.«interpretation»– пояснення, 

відтворення) – роз’яснення, тлумачення, відносно наукових та літературних 

текстів, а також творів образотворчого та музичного мистецтва 

[https://uk.wikipedia.org]. Вчена трактує це поняття як механізм смислового 

збагачення тексту, що здійснюється завдяки зануренню в контекст 
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(особистісний, діяльнісний, культурний), який з одного боку, обмежує 

смисловий простір тексту, дозволяючи відкинути несуттєві смисли, з іншого 

– розширює його, збагачуючи новим розумінням змісту повідомлення, 

сприяючи тим самим породженню, синтезу нових смислів [175, 8]. 

Ще одним ключовим поняттям для розуміння наративу є «текст». Текст 

(від лат. «textus» – тканина, з’єднання) – у загальному зв’язана й повністю 

послідовна сукупність знаків; певна, з функціонально-смислового погляду 

упорядкована група речень, які являють собою завершену смислову єдність [ 

[182].  В сучасній психології текст трактується як текст представлений у 

письмових джерелах, текст як повідомлення, що породжується в реальній 

міжособистісній взаємодії учасників комунікативного процесу, і текст як 

засіб організації, осмислення, упорядкування особистого досвіду, змістом 

якого є не лише розуміння та інтерпретація людиною дійсності та самої себе, 

а й світ внутрішніх переживань, світ, тільки їй притаманного ставлення до 

оточуючої дійсності, і як текст, що творить людина у внутрішньому діалозі, 

намагаючись осмислити себе, свій досвід, власні проблеми. Таким чином, 

текст виступає засобом інтерпретації не тільки навколишньої дійсності, а й 

інших людей, особистих переживань й стає провідним засобом процесів 

саморозуміння й саморозвитку особистості [175, 9]. 

Цінною для нашого дослідження є думка американського дослідника  

Дж. Брунера [234], який зазначає, що особистість  –  це  своєрідний «текст», а 

її розуміння подібне до розуміння тексту.  Наведемо слова Дж. Брунера, що  

«сенс людської поведінки виражається в оповіді, а не в логічних формулах і 

законах. Людина досягає саморозуміння через наратив, акцентуючи увагу на 

значущих моментах життя» [234, 23].  

До ключових понять у тлумаченні наративу необхідно віднести також 

термін «досвід». Досвід – це відображення в людській свідомості законів 

об’єктивного світу й суспільної практики, одержане в результаті активного 

практичного пізнання; сукупність практично засвоєних знань, навиків, 

знання життя, засноване на пережитому, випробованому [46]. Найбільш 
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поширеною формою об’єктивування власного досвіду є наратив (оповідь), 

яку людина засвоює ще з дитинства, а потім починає створювати самостійно. 

Досвід є організованою цілісною структурою, що формується у взаємодії 

людини зі світом, джерелом якої виступають реальні життєві події. Його 

можна розглядати як осмислення та впорядкування плинних подій, які 

зароджуються в тих чи інших життєвих ситуаціях, і будучи означені, 

осмислені та інтерпретовані трансформуються в досвід особистості. Слід 

зазначити, що основне значення для людини мають не самі події, а той сенс, 

який вона вкладає, в ті чи інші ситуативні смислові єдності, які виникають на 

основі переживання та осмислення життєвих ситуацій. Ці значення та смисли 

фіксуються в наративах або інших когнітивних структурах, котрі людина 

мовби накладає на свій досвід, намагаючись осмислити й зрозуміти його 

[175, 12]. 

Як зауважує польська дослідниця проблем використання наративу К. 

Стемплевська-Жаковіч (K. Stemplewska-Żakowicz): «Представлення подій у 

формі наративу, співвідносно до власного досвіду, є універсальною 

людською тенденцією. По особливому вона проявляється у випадках, коли 

люди постають перед необхідністю керувати собою у складних життєвих 

обставинах, переживанні драматичних ситуацій… Результати проведених 

досліджень показують, що представлення складних життєвих ситуацій у 

формі наративу дозволяє краще долати труднощі» [397, 81-84].  

Цікавими, у контексті поширення та використання наративу, є  погляди 

українського психолога Т.М. Титаренко. У статті «Наративні практики 

організації особистого майбутнього» вона зазначає: «Схоже, що такі 

невимушені історії, за умови, що вони подобаються їх авторові чи дуже 

потрібні йому для самоствердження або самовиправдання, непомітно 

вибудовують життєвий контекст, у якому здійснюються відповідальні 

вибори, реалізуються найпотаємніші домагання, формулюються маленькі та 

великі рішення. Саме історії про себе, своє життя стають своєрідними 
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смисловими домінантами, маркіруючи й організовуючи, спрямовуючи нашу 

плинну, гнучку реальність» [191]. 

Спираючись на свій багаторічний досвід консультативної допомоги 

людям, вчена набула впевненості того, що людські історії певною мірою 

творять реальність. З цього приводу вона зауважує: «Описувати власне 

майбутнє у формі історії, не забуваючи про контекстуальні маркери, означає 

не лише знаходити слова для своїх бажань, домагань і передчуттів, а й 

вдаватися в художні деталі, щось важливе конкретизувати, загострювати 

увагу на можливому, дуже ймовірному повороті сюжету, шукати приводи 

для вчинків близьких та рідних, які очікуються. Розвинена уява, володіння 

мовою та наявність слухачів, яким довіряють, дають нам змогу безболісно 

змінювати наративні способи представлення прийдешнього, здійснювати 

таким чином репетиції майбутньої реальності» [191]. 

У зв’язку з наративним поворотом, на думку науковців, які 

досліджують зміни в гуманістиці впродовж ХХ-го століття, всі форми 

духовної та культурної діяльності людини трактуються як види наративу.  

Розглянемо деякі філософські і психологічні концепції наративу, які мають 

особливе значення в аспекті проблематики педагогічного знання.  

Філософські онтологічні засади наративної теорії ідентичності 

визначив видатний німецький філософ ХХ століття Мартін Ґайдеггер 

(M. Heidegger). Він окреслив часові аспекти процесу розуміння, вирізнивши 

три суттєві горизонти часового розуміння – теперішній, який завжди 

посилається на минулий і одночасно перетікає в майбутнє. Процес 

саморозуміння (автонаратив) він вважав за проектування самого себе і 

конструювання власної ідентичності [291,31]. Оскільки, розуміння самого 

себе, на ґрунті герменевтичної філософії М. Гайдегера, було умовою та 

способом буття людини й одночасно мало наративну структуру, то звідси 

слідувало, що наратив і людське буття є рівнозначним. 

Цінний коментар в контекстідослідження надала К. Роснер (K. Rosner): 

«А все ж таки, як наші сни, так і мрії насправді є наративами; пам’ятаємо, 
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передбачаємо, сподіваємося, впадаємо в розпач, віримо, нарікаємо, плануємо 

й змінюємо плани, критикуємо, конструюємо, пліткуємо, вчимося, 

ненавидимо та кохаємо наративним способом. По суті, щоб жити, створюємо 

оповідання про себе та інших, рівною мірою про наше особисте й соціальне, 

минуле й майбутнє. Наратив потрібно трактувати не як відкриття естетичне, 

а як уявний акт мислення перенесений з мистецтва до життя» [382, 8].До цих 

цитат слід додати слова французького філософа Поля Рікьора (P.Ricoeur): 

«Створюючи історії ми намагаємося відкрити, а не просто насильно 

прийняти ззовні… Наративна ідентичність, яка нас визначає, є тим, що 

називаємо суб’єктивністю, що не позбавлена дискусійної серії подій, але є 

саме такою ідентичністю, яка може бути створена шляхом комбінування 

оповіді  [378, 235].  

Твердження про те, що ідентичність не є даністю, а конструюється в 

ході наративу є важливим етапом розвитку сучасної філософської думки. 

Типологічно спорідненими поглядам П. Рікьора на питання наративної 

ідентичності є концепції сучасних філософів Чарльза Тейлора [181,123] та 

відомого американського медіакритика Девіда Карра (D.Carr) [241,34].  Вони 

полягають у наступному: оскільки способи нашого мислення і діяльності 

мають наративний характер, то повинні завжди їх інтерпретувати у зв’язку з 

окресленим контекстом – намірами діяча, соціальним устроєм, традиціями; 

кожен вчинок стає зрозумілим, якщо його помістити в історію про життя; 

наратив є певною структурою, яка має своє значення й є засадою, на якій 

ґрунтується структура людського розуміння, яку людина усвідомлює з часів 

раннього дитинства, коли слухає різноманітні оповіді, що властиві її культурі 

(наприклад, казки, перекази, міфи, легенди). Завдяки цьому люди можуть 

сприймати, упорядковувати й співвідносити з собою події, що відбуваються, 

а також дії, які виконуються.  

Наративна концепція ідентичності – це процес розуміння власного 

життя як оповіді, що розвивається, в ході якої моральні орієнтації можуть 

перебувати в конфронтації з досвідом. Наративна концепція ідентичності 
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наголошуючи на формуванні суб’єктивності в ході автоінтерпретації, 

одночасно зміцнює індивідуалізм та креативність людської особи. 

Ідентичність можна ототожнити з біографією, яка в цьому контексті 

сприймається як особливе завдання – специфічне переживання, що 

ґрунтується як на рефлексії, так і на процесі упорядкування матеріалу. Спосіб 

організації цього переживання має наративний характер, в ході якого почуття 

безпеки, підтримання психічного здоров’я, культивування віри в себе й 

самоакцептація підтримують протяжність автонарації. 

Ідентичність ніколи не дається з моменту народження, вона формується  

поступово, починаючи вже з другого року нашого життя. Наративно 

структурована свідомість наших дій і переживань, створює фундамент того, 

що окреслюється поняттям «я». Отже, погляди філософів трактують людину 

з наративної перспективи як Homo-наратора, життя якого стало зрозумілим, 

як поле конструктивної діяльності, а наратив як структура будування 

інтегральної ідентичності: неперервний і творчий процес творення, 

компонування й переосмислення власних автобіографій. 

У історії наратив – розповідь, що трактує зміст історичної події, не в 

контексті обґрунтування її об’єктивною закономірністю історичного 

процесу, а як виникаючу в контексті оповіді про подію й нерозривно 

пов’язану з інтерпретацією. В історичній царині наратив розглядається як 

така форма існування знання, яка знімає дихотомію пояснення і розуміння. 

Нове знання про соціальні феномени, що конструюється за допомогою 

наративу, формується на основі теоретичної генералізації окремих випадків 

або спогадів людей – представляючи історію як серію впорядкованих у часі 

подій. А наративний аналіз дозволяє поєднувати нові теоретично 

структуровані інтерпретації з чутливістю й увагою до історичних деталей, 

усвідомлюючи при цьому ступінь опосередкованості образу минулого 

створеного істориком, що міг бути зацікавлений у створенні саме такого 

образу. Основними характеристиками наративного підходу в історії є: 

ретроспективність – розгляд подій минулого через призму сьогодення й 
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майбутнього; перспективність – залежність історичної оцінки подій від 

світогляду історика; вибірковість – відбір ревалентної інформації; 

специфічність – вплив історичного знання на формування ідентичності; 

комунікативність – вплив культурного дискурсу на історичне знання; 

фіктивність – залежність історичних інтерпретацій від соціальних умов, в 

рамках яких вони грають роль орієнтира у повсякденному житті; зближення 

художньої та наукової типізації на основі єдності об’єкта пізнання й 

подібності типового образу, який містить загальні та індивідуальні ознаки 

[385]. 

Наприкінці 60-х років ХХ століття у літературознавстві виникає 

окремий напрям, що дістав пізніше назву «Наратологія» – це літературна 

теорія, в якій осмислюються тенденції й результати «наративного повороту», 

вивчається природа, функціонування, форми, правила створення й розвитку 

наративів. Слід відмітити, шо наратологія сформулювала характеристичні 

особливості наративу: 

• наратив – це основний спосіб надання сенсу людським діям через 

організацію непов’язаних й незалежно існуючих елементів в єдине 

ціле; 

• наративи чутливі до тимчасового модусу людського існування – 

вони організовують наші переживання в часі, впорядковують події та 

дії в єдиний, зв’язний тимчасовий образ чи сюжет. 

Наративне розуміння світу сприяло тому, що наратив став 

привабливим предметом досліджень і в сучасній психології (Б. Бартош (B. 

Bartosz) [225], М. Будзішевська (М. Budziszewska) [237], Е.Дрил 

(E.Dryll)[270],М. Журко (M. Żurko) [225],Є. Круховська (E. Kruchowska) 

[316], Я. Палуховскі (J. Paluchowski) [360], Е. Сороко (E. Soroko) [392], М. 

Страш-Романовська (M. Straś-Romanowska)[398].У психології «наратив» 

означає оповідь комусь про щось і є специфічною формою комунікації між 

людьми, а також витвором цієї комунікації, тобто текстом, за допомогою 

якого виражаємо зміст оповіді. У психологічному словнику «Наратив» – дія 
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(вплив) оповідача на слухача за допомогою певної історії (оповіді). Ця дія 

трактується як створення специфічної, окресленої (визначеної) характером 

(природою) оповіді (в розумінні теорії літератури), репрезентація 

пізнавальної спеціальної структури, якою є історія обраного героя 

(персонажу); «наратив» – дія (вплив) оповіді, що трактується як специфічне 

пізнання конкретного предмету (об’єкту, питання). Як в першому так і в 

другому трактуванні   наратив має окреслену, складну структуру й численні, 

різноманітні функції, що конкретизують основні й загальні функції предмету 

(історії, що оповідають) [391,157].  

Сформовані в цій науці підходи до наративної проблематики, досить 

різноманітні, та у контексті нашого дослідження ми зупинимось лише на 

наративній психології, яка трактується як «теорія» наративу, й 

психоаналітичній терапії, що по-іншому називають «практикою» наративу. 

Наративна психологія стверджує, що сенс людської поведінки з більшою 

повнотою виявляється в оповіді, а не в логічних законах і формулах, оскільки 

розуміння тексту й розуміння людиною самої себе мають аналогічний 

характер, оскільки людина досягає саморозуміння через наратив або постійну 

самоінтерпретацію, за допомогою якої виявляє в своєму житті, моменти, що 

мають для нього сенс та соціальне значення. У ній існує два підходи до 

пошуку відповіді на питання, «Що таке особистість?» і «Як відбувається 

саморозуміння?». Згідно першого підходу, особистість – це «текст», її 

розуміння подібно до розуміння тексту, у другому – саморозуміння й 

самоідентифікація ототожнюються, тобто розуміння себе рівнозначно 

усвідомленню своєї соціальної приналежності. 

Психоаналітична терапія інтерпретує історію життя людини, розказану  

під час психотерапевтичного сеансу, як наратив, оскільки використання 

цього поняття виявляється ефективним при зіткненні з проблемою 

достовірності розповіді людей, коли необхідно відокремити суб’єктивну 

версію подій від «об’єктивної правди», якщо така взагалі існує. Наратив 

особистого досвіду людини у психоаналітичній терапії використовується з 
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метою зміни життя шляхом його переказування, іншої інтерпретації та 

конструювання більш позитивного, задовільного досвіду. Таким чином 

наратив в психологічній галузі науки може розглядатися і як новий 

теоретичний підхід (в наративній психології), і як емпіричний об’єкт аналізу 

(в психоаналітичній, або наративній терапії).  

Наративи про життя використовуються для впливу на особистісний 

розвиток людини. Найчастіше психолог пропонує людині різні метафори, що 

уможливлюють інтерпретацію її історії (переказ перебігу життєвих подій, 

визначення сенсу власного життя) в інших межах, точках зору, з яких раніше 

ця історія не розповідалась. Метою є схиляння людини до більш 

різносторонньої та «новаторської саморефлексії». Варто зазначити, що цей 

характер психологічного впливу не передбачає глибокого втручання у 

психічні структури, які підлягають коригуванню. Розповідь власної історії 

трактується, в таких випадках, як окремий самодостатній наративний досвід, 

що має терапевтичне або розвивальне значення для особистості.  

У дослідницьких практиках психологів трактування наративу набуває 

різних значень, оскільки явище наративності у психіці людей і їх взаємодіях 

є дуже різноаспектним. У психології та пов’язаних з нею науках поняття 

наративу породжує цілий ряд пов’язаних з ним дефініцій. Наратив у 

психологічних практиках має чотири контексти (підходи) його трактування. 

Проаналізуємо їх.  

1.   Наратив є формою розуміння реальності. При такому підході події 

розуміються як історії, а факти як елементи цих історій. Аналізу 

впливу так званої наративності присвячені дослідження когнітивних 

та соціальних психологів, а також психологів, що досліджують 

особистість аналізуючи правила наративного розуміння світу й 

власної особи. У цих дослідженнях термін наратив належить до 

специфічної форми процесу конструювання оповіді, а також до 

структури загального знання, яке з’ясовує, що особа «бачить» навколо 

себе різноманітні історії, і говорить про те, що бачить у формі оповіді. 
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Психологи цього напряму працюють над розв’язанням таких питань: 

якою є структура наративного знання? В чому полягає спостереження 

за мисленням особи, яка в потоці подій вбачає конкретні історії, 

конкретні смисли?  

2.  Наратив набуває значення оповіді «комусь» про «щось». При такому 

підході наратив виступає комунікацією між людьми і, водночас, 

частковий вид опису в якому розповідається про світ і переживання в 

ньому. Важливий підрозділ психолінгвістики займається структурою 

наративної комунікації в групі, розвитком наративної компетентності 

у дитини, зокрема, уміння підтримувати діалог, який вимагає 

узагальнень і аналізу психічного стану персонажів про які 

розповідається й врахуванням перспективи співрозмовника в процесі 

передачі інформації. Конструювання оповідання розглядається як 

соціальна форма структурування значень фактів. Важливою 

проблемою дослідників цього напряму є вивчення структури процесу 

взаємної побудови оповідання його співтворцями. 

3.  Текст, виражений символічно може мати наративну структуру. Аналіз 

наративної структури тексту будучи сферою лінгвістів і 

літературознавців поклали початок сучасним дослідженням ролі 

наративу в психіці людини. Для психологів цього напряму головними 

дослідницькими проблемами є: яким чином досліджуємо наративну 

структуру тексту? Чи діти можуть пізнати цю структуру і за 

допомогою чого? Чи факт, що текст певної наративної структури 

впливає на характер його пізнання, наприклад швидкість розуміння та 

запам’ятовування. 

4.   Особливого розвитку набули наративні методи в психологічних 

дослідженнях. Вони полягають в тому, що досліджуваного просять 

розповісти історію, реальну або гіпотетичну, яка пов’язана з його 

життям. У деяких дослідженнях завдання полягає на розповіді цілого 

життя, або виокремленої її частини. В інших дослідженнях, завдання 
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стосується історії певної справи, певної проблеми. Інколи, 

досліджуваному пропонується цікава метафора, яка допомагає йому 

сконструювати власні історії, найчастіше це метафора про доцільність 

написання книги.Даними, які отримує дослідник є: спогади (основні 

для автобіографічної пам’яті досліджуваного), загальні міркування й 

оцінки. Предметом дослідження є також безпосередньо виражені в 

тексті історії, погляди, точки зору, цінності досліджуваного. Часто 

дослідник не зупиняється на змісті вираженому досліджуваним і за 

допомогою глибшого аналізу тексту намагається реконструювати 

загальні, неповністю усвідомлені переконання про світ і власне життя, 

тобто світогляд досліджуваного [344]. 

Зарубіжні науковці Є. Тжебінськи, Я. Палуховскі виокремлюють 

чотири групи «мотивів, що спонукають психологів до застосування 

наративного методу дослідження:   

•  Наративний метод дає можливість покращити досліджуваному 

спогади про факти з власного минулого. Активізуючи в пам’яті 

досліджуваного історії, створюється можливість відшукати важливу 

про нього інформацію автобіографічного характеру. 

•  Наративний метод виступає успішним засобом дослідження поглядів 

та позицій. На думку багатьох дослідників наративний метод дозволяє 

активувати природний для досліджуваного контекст задекларованих 

ним поглядів і таким чином з’ясувати, що отримані дані 

підтверджують реальні погляди та способи розуміння. 

•   Оповідь про себе шляхом розповідання історії уможливлює для 

дослідника формування загального бачення життя досліджуваного і 

його місця в ньому. На думку прихильників наративного методу 

складно отримати подібну інформацію використовуючи часткові 

питання чи просячи досліджуваного сформулювати узгоджені 

твердження про життя. Наратив природним чином поєднує факти 

розділені часовим інтервалом в єдину цілісність, надаючи їм смисли в 
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межах історії життя або його виокремленої частини. В цілому 

наративний метод використовується прихильниками ідеографічного 

(якісного) підходу, для яких психіка особи є неповторною і становить 

цілісну структуру, яку неможливо описати шляхом простого 

перерахування властивостей чи особливостей, тільки наративи про 

власне життя уможливлюють відкриття такої ідеографічної цілісності. 

•  Особливий інтерес становить використання наративного методу в 

наративній терапії та в практиках наративного впливу для підтримки 

розвитку. Розказування історій як терапевтична процедура полягає в 

наступному: схиляння людини з певними психічними відхиленнями 

або яка страждає через травму до розповіді історії своєї проблеми або 

свого травматичного досвіду; створення умов для переживання емоцій 

і спогадів під впливом змісту тієї історії; уможливлення аналізу та 

дискусії (наприклад, в терапевтичній групі) на предмет думок, 

поглядів, почуттів, що виявляються в ході розповідання історій»  [321, 

14-15]. 

Є. Тжебінськи підкреслює, що така класифікація підходів є умовною, 

оскільки хоч вони і діють самостійно, але водночас виникають ситуації, коли 

наявна взаємодія одного підходу з іншим. Учений підкреслює, що з точки 

зору психології фундаментальним фактом є універсальна структура наративу 

як форми розуміння й пізнання реальності. З цим пов’язаний інший 

важливий факт: побудова людиною важливих сфер знання про соціальний 

світ, має наративний характер. Це знання готує людину до наративної 

інтерпретації подій, що відбуваються у світі. Ці знання охоплюють 

когнітивні категорії, які стуктуралізують дані, що поступають в мозок при 

вивченні тієї чи іншої реальності [415]. 

Зауважимо, що наративні методи не є єдиним способом здобуття даних 

про наратив, як форму пізнання. До інших методів належать спостереження 

за процесами уваги, запам’ятовування інформаційних повідомлень, 

конструювання і узагальнення отриманих з пам’яті даних. Найбільш 
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плідними вважаються підходи, що поєднують застосування наративних 

методів дослідження з традиційними. 

 Отже, проблематика наративу в житті людини мотивує виникнення 

сильних зацікавлень в різних сферах пізнання, зокрема філософії, психології, 

літературі. Істотну роль у цьому відіграє міждисциплінарний аспект 

наративу, тобто його наявність як в літературі, так і в театральному 

мистецтві, образотворчому, музичному та кіномистецтві.Окремий інтерес 

становить роль наративу  в сучасних практиках соціальних медіа, зокрема в 

контексті їх впливу на свідомість людини. 

Наратив як ідея (сюжетна історія) знайшов своє відображення і в такій 

важливій сфері як медіакомунікація (соціальні медіа, журналістика).  

Медіакомунікації визначають як тип соціальної взаємодії людей за 

допомогою медіа. Медіа – це будь-який інформаційний носій (книга, газета, 

фільм, вистава, картина, рекламний буклет та ін.), який фіксує соціальні 

смисли, об’єднуючи людей у просторі та часі. У той же час, медіа є 

найголовнішим джерелом інформації про навколишній світ, в якому 

потужність та швидкість інформаційного потоку спрямованого на людину, 

призвели до зміни ціннісних акцентів, а саме, основною цінністю стає вже не 

інформація, а увага людини. Медіа виконують роль посередника між 

фізичним простором і когнітивним, тобто між реально існуючим 

навколишнім світом і мисленням людини, разом з тим, їм належить і  роль 

проміжної сфери між простором, створеним людьми (мистецтво, література, 

музика, кінематограф) і самою людиною.  

Слід також зазначити, що медіа є важливою складовою процесу 

перекодування подій, які відбуваються в навколишньому світі у внутрішній 

світ людини. Ключову роль у цьому процесі відіграє журналістика. 

Журналістика – це соціальний інститут, створений з метою забезпечення 

всебічного й об’єктивного інформування всіх суб’єктів суспільного життя 

про соціальну дійсність. Під журналістикою також розуміють практику 

збору, інтерпретації інформації про події, теми й тенденції суспільного 
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життя, представлення в різних жанрах і формах з метою її подальшого 

розповсюдження на масову аудиторію, формування громадської думки та 

управління масовими емоціями. 

Дослідник сучасних проблем медіакомунікації Г. Почепцов у книзі 

«Від Facebook’у і Гламуру до WikiLeaks: медіакомунікації»зазначає, «щоу 

журналістиці наратив – це віртуальний продукт, який при передачі стає 

продуктом інформаційним, а направлений він на стимулювання конкретних 

фізичних дій. Наратив задає системне уявлення про світ, шляхом введення у 

масову свідомість тієї чи іншої картини світу й створює напругу, яка 

допомагає перейти до дій. Так, зокрема, наратив влади розповідає про її 

успіхи у піклуванні про народ, наратив опозиції, навпаки, робить народ 

жертвою, яку треба врятувати від кривдника – влади [147,333]. У 

журналістиці використовуються різні наративи:  

• політичний наратив підкреслює кривди, що їх має якась група 

населення; 

• історичні наративи дають політичному виміру історичну 

легітимність; 

• соціо-психологічний наратив підсилює маргінальні сили проти 

основних, у випадку тероризму він піднімає акти терору у 

віртуальному просторі; 

• інструментальний наратив просуває ефективність 

насильницьких методів для досягнення соціально-політичних 

цілей; 

• теологічний наратив акцентує релігійні дії й реакції на 

політичні кривди [147, 334]. 

Наративи, які походять з літературознавства, дають можливість у 

журналістиці використати вже створені моделі для опису нового матеріалу     

допомагають структурувати дійсність, змоделювати певну картину 

(оточуючої дійсності) світу й відіграють виключно важливу роль у 

формуванні громадської думки (суспільної свідомості).«Наративи 
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журналістики створюють системну картину світу, де зрозумілими стають 

минуле і майбутнє, герої і вороги, правильні і неправильні дії. Сам відбір 

фактів для висвітлення відповідає чи не відповідає потрібному наративу, 

тому важко потрапити в поле уваги тому фактові, що не відповідає 

домінуючому наративу. Він не зможе перейти з поля уваги індивідуальної 

свідомості свідка у масову свідомість населення, як це відбувається з фактом, 

що відповідає домінуючому наративу»  [147, 336]. 

Подальша універсалізація категорії наративу привнесла узагальнення її 

визначення – наратив часто почали трактувати як репрезентацію (загальне 

уявлення про світ) і автопрезентацію (уявлення суб’єкта через самого себе), 

які завжди трактувалися в комунікативному аспекті (як взаємодія оповідача й 

слухача). Ґрунтуючись на досягненнях герменевтичної філософії розпочали 

трактувати наратив як спосіб розуміння світу, а також вираження часових 

характеристик буття (його динамічні та історичні властивості). Врешті решт, 

наратив набув статусу загальної структури знання, або загальної структури 

пізнання. Більше того, було виявлено, що саме слово «nararre» (оповідь, 

історія) утворилося шляхом перетворень від санскритського «gna» й  

латинського «gnarus» – той, хто володіє знанням, знаючий. Узагальнене 

трактування наративу стало зручною формулою опису процесів 

конструювання ідентичності, динаміки соціальних явищ, розвитку 

філософських концепцій, історії взагалі. Таким чином, наратив став 

міждисциплінарною категорією. 

Феномен наративного повороту охопив педагогічну теорію й практику 

у міжнародному освітньому просторі, про що свідчить інтенсифікація 

пошуків зарубіжних науковців шляхів реалізації наративного підходу на 

різних рівнях формальної й неформальної освіти. В науковій монографії 

«Наратив, ідентичність, час» досліджується питання поширення (експансії) 

наративу як однієї з основних категорій в сучасних гуманітарних науках.  

Так, зокрема польська дослідниця К. Роснер (K.Rosner) розглядає наратив як 

важливий метод у формуванні власної ідентичності в процесі самопізнання, 
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осмислює еволюцію наративного мислення в культурі та його вплив на 

розвиток різних наукових дисциплін [382]. 

В колективній монографії польських учених «Наратив. Теорія і 

практика»за редакцією Б. Януш (B. Janusz), К. Гдовської (K.Gdowska)та Б. 

д’Барбаро (B.deBarbaro) [344] філологи, психологи, лінгвісти, психіатри і 

психотерапевти, які є визнаними теоретиками і практиками в цих галузях, 

досліджують, як наратив, ставши певним кодом у розумінні буття, 

використовується для визначення й опису різних процесів та явищ. Так, 

зокрема дослідженням використання наративу в гуманістиці присвячено 

праці Анни Бужинської (A. Burzyńska), яка розглядає наративні структури як 

поле конструктивної діяльності, а наратив як структуру інтегральної 

ідентичності: безперервний і творчий процес творення й переосмислення 

власного життя [344, 35], окремі методологічні підходи до аналізу 

наративних досліджень в психології розглянуті в науковому доробку 

польських дослідників М. Страш-Романовської (M.Straś-Romanowska) [344, 

57], Е. Дрил (E.Dryll)[344, 117].   

Книга «Наратив як спосіб розуміння світу» відомого польського 

дослідника Єжи Тжебінського (J. Trzebiński) присвячена дослідженню 

наративу в якості особливого виду комунікації між людьми, але більш 

пильна увага зосереджена на наративі як особливій формі пізнання й 

представлення реальності. В монографії наратив розглядається як категорія, 

що упорядковує життя кожної людини, яка через оповідь про себе формує 

свою ідентичність, встановлює відносини з іншими людьми, здобуває знання 

про світ. Автори, зібраного у книзі наукового доробку, належать до різних 

галузей науки, однак, вони одностайні в переконанні, що наратив формує 

нашу реальність [416]. 

У книзі «Наративні дослідження в психології» наратив розглядається 

як нова методологічна проблема й новий предмет та метод пізнання. 

Унікальність й різноманіття даних, що містяться в наративі виражають 

природу людини як творчої істоти, що мислить наративно. Визнаючи наратив 
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як предмет психологічного дослідження, автори книги намагаються розкрити 

такі проблеми як аналіз і інтерпретація тексту, особистість та ідентичність в 

наративних дослідженнях, розвиток психічних процесів через наратив 

(психічні процеси в наративі). Дослідники звертають свою увагу на вивчення 

питань наративності оповіді, наративної компетентності, наративного 

мислення та ін. Матеріали вміщені в книзі мають велику цінність для 

науковців, психологів і педагогів (представників різних гуманітарних 

дисциплін), студентів оскільки представляють динаміку трансформаційних у 

галузі наративних досліджень, зокрема. змін у наративній психології Польщі, 

й становлять базисну (фундаментальну) основу для розвитку наративної 

парадигми вцілому [221]. 

У цій книзі представлено науковий доробок  присвячений дослідженню 

структури наративу (аналізу та інтерпретації текстів з точки зору 

дослідників), особлива увага приділяється обґрунтуванню та розробці 

критеріїв «хорошої нарації» (К. Стемплевська-Жакович (K.Stemplewskа-

Żakowicz), Б. Залевський (B. Zalewski) [221, 28-52]). Цікавими є дослідження 

комп’ютерного аналізу наративів, можливостей використання комп’ютерних 

програм в психологічних дослідженнях наративу, а також переваг і недоліків 

у інтерпретації герменевтичного та емпіричного матеріалу при використання 

наративу як інструменту психологічного дослідження (М. Будзішевська (М. 

Budziszewska) [221, 78-102], Є. Круховська (E. Kruchowska) [221, 128-152], Я. 

Палуховскі (J. Paluchowski) [221, 53-77], Е. Сороко (E. Soroko) [221, 103-

127]).  

В книзі також представлено приклади емпіричних досліджень, щодо 

взаємозв’язків та взаємовпливів між наративом і «життям», досвідом та 

ідентичністю особистості, висвітлюється як досвід впливає на створення 

індивідуальних наративів та текстів культури (Е. Дрил (E. Dryll) [221,177-

202]. Аналізується наратив як джерело знань про емоції, представлені 

дослідження доводять, що люди представляють в наративі свої емоційні 

переживання та досвід словами або символічно, а слухачі цих наративів 
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можуть почерпнути в цей спосіб знання про емоції, що виникають у людей; 

крім цього індивідуальні наративи (М. Човджинська (M. Cządzyńskа) [221, 

203-227], А. Ясельська (A. Jasielska)) [221, 228-252]. Подано порівняльне 

дослідження проведене серед молоді Польщі та Італії, щодо аналізу 

індивідуальних наративів у яких представлено конструювання ними власного 

образу «Я» через специфіку функціонування їх в родинах (А. Цєрпка 

(A.Cierpkа) і К. Мавек (K.Małek) [221, 328-349]). 

Віддаючи належне названим науковим дослідженням очевидною є 

доцільність теоретико-методичного обґрунтування наративного підходу до 

навчання та виховання як дієвої стратегії активізації когнітивно-

дослідницьких та самопізнавальних компонентів навчально-виховного 

процесу. Обґрунтування та розробка рекомендацій щодо застосування 

наративного підходу до навчально-освітніх практик, є особливо важливою в 

умовах сучасного інформаційного соціуму, оскільки незаперечним є факт 

впливу інформаційно-комунікаційних технологій на різноманітні види 

наративної діяльності. Підкреслимо, що технології створили безпрецендентні 

можливості до створення й поширення наративів у глобалізованому світі, 

суттєво розширивши їх властивості, спричинивши появу нової категорії 

«цифрові наративи». 

 

 

1.2  Цифрові наративи в глобалізованому інформаційному соціумі 

   

У глобально-трансформаційних процесах, що відбуваються в більшості 

гуманітарних наук, відстежується підвищений інтерес до використання 

сучасних технологій у різноманітних освітніх практиках, тобто йде мова про 

реалізацію таких підходів, що поєднували б у собі інформаційно-

комунікаційні технології, інтелектуальні системи, людську сензитивність і 

контекстуальний досвід. Інформаційний простір з новими технологіями 

перетворення, збереження й передачі інформації створює для всіх учасників 
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освітнього процесу потужне джерело знань і, що видається головним, 

уможливлює застосування нового наративного підходу до навчання, який 

спрямований на актуалізацію процесів самопізнання й розкриття творчого 

потенціалу кожної особистості.  

Розроблення наративних технологій спрямоване не тільки на зміст 

навчального матеріалу, що є суттєвим і важливим, але й на створення 

пізнавально-активного навчального поля позитивного потенціалу (М. 

Лещенко [108]), що є, на нашу думку, не менш вагомим і значимим за зміст; 

забезпечення максимально комфортних умов, психологічного клімату та 

простору міжособистісних стосунків для розвитку й самореалізації кожної 

людини. Адже в переважній більшості людина бере з навчальних та 

виховних впливів лише те, з чим вона погоджується, – відповідно до власної 

ієрархії потреб, мотивів і цінностей. Тому інтерес до навчальної діяльності 

виникає переважно тоді, коли в ній є успіх, радість та інші позитивні емоції й 

переживання. У випадках, коли вчитель не в змозі створити атмосферу 

радості пізнання, то й інтересу до навчальної діяльності не буде.    

На наш погляд,  у цьому контексті особливої ваги набуває створення і 

використання в освітніх педагогічних практиках цифрових наративів – 

оповідей, які створюються за допомогою використання інформаційно-

комунікаційних технологій, що повинні сприяти поширенню гуманістичних 

ідей та відігравати ключову роль в створенні необхідних умов для 

формування відповідних компетентностей сучасної людини. 

Оповідання історій – одне з найдавніших мистецтв, що відроджується в 

сучасній глобальній культурі. В час швидкого розвитку та зміни реалій 

глобального цифрового соціуму, майже безальтернативного перебування 

людини у множинних реальностях, що постійно технологічно 

удосконалюються та трансформуються, освіта повинна запропонувати нові 

підходи до використання цифрових технологій як в навчально-виховному 

процесі в цілому, так і в професійній підготовці майбутніх учителів.  
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Провідний дослідник в галузі застосування наративу в освітніх 

процесах, американський учений Дж. Брунер наголошує, що людина 

налаштована на те, щоб розповідати історії, тобто упорядковувати розрізнені 

відомості, систематизувати їх в єдине ціле й обмінюватися результатами з 

оточуючими. Якщо учням надати можливість розвивати й використовувати 

цей природний дар, то вони поступово набуватимуть необхідні у 

життікомунікативні компетентності, відчуття впевненості у власних 

можливостях, що в свою чергу допомагає розвитку дивергентних 

інтелектуальних навичок [234]. 

Сутність створення цифрових наративів полягає у використанні 

інформаційно-комунікаційних технологій для розповідання історій. Існує 

багато термінів для опису цієї практики: цифрові документальні фільми, 

цифрові наративи, цифрові есе, електронні мемуари, цифрові інтерактивні 

розповіді. Але в цілому всі вони співвідносяться з ідеєю поєднання 

мистецтва усної оповіді з різноманіттям мультимедіа, включаючи графіку, 

аудіо-, відео- і веб- публікації(Див. Додаток А)  . 

Витоки цифрових наративів знаходимо в цифровій гуманістиці, що   

спрямована на використання комп’ютерних систем для різноманітних 

гуманітарних досліджень. Цифрова гуманістика – це міждисциплінарна 

галузь знання, що досліджує досвід застосування комп’ютерних систем в 

соціогуманітарній сфері, інтегрує Hitec-технології, інтелектуальні системи, 

людську сензитивність, контекстуальність та спрямована на соціогуманітарні 

дослідження щодо використання високотехнологічних сервісів, людино-

центрованих систем, що забезпечують неперервний соціальний розвиток.  

Як зазначають провідні вітчизняні вчені з Інституту інформаційних 

технологій та засобів навчання НАПН України (в галузі використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в освіті) В.Ю. Биков та              

М.П. Лещенко: «Цифрова гуманістика (часто скорочено DH – абревіатура від 

англійського «digitalhumanities»), розвинувшись з комп’ютеризації 

гуманітарної галузі та цифрових гуманітарних практик, охоплює 
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різноманітну тематику, від створення й зберігання он-лайн колекцій 

артефактів до збору баз культурних даних великого обсягу, – і включає 

перетворені у цифрові та створені цифровими матеріали й поєднує 

методологію традиційних гуманітарних дисциплін (наприклад, історії, 

філософії, лінгвістики, літератури, мистецтва, археології, музики 

культурології) та соціальних наук з комп’ютерними технологіями 

(наприклад, візуалізація даних, інформаційний пошук, збір даних, 

статистика, створення тексту, цифрова картографія, цифрова публікація) 

[240, 10].  

На сучасному етапі цифрова гуманістика досліджує оцифровані 

(інформаційні повідомлення, що переведені в електронний вигляд, цифрову 

форму) і цифрові (створені за допомогою цифрових засобів) матеріали й 

інтегрує їх з методологією традиційних соціо-гуманітарних дисциплін. Слід 

зазначити, що до предмета досліджень цифрової гуманістики належать і  

цифрові наративи.  

На основі аналізу праць зарубіжних науковців Б. Александера 

(AlexanderB.) «Нове розповідання цифрових історій: створення наративів за 

допомогою нових технологій» [220], Дж. Ламберта (LambertJ.) «Цифрові 

історії: як цифрові технології допомагають зберегти культуру» [319], Р. 

Ленема «Електронне слово» [320], С. Мілер (MillerC.) «Цифрові історії: 

рекомендації до організації творчого інтерактивного середовища» [335], Б. 

Портер (PorterB.)«Соціальний вплив цифрових технологій» [373] було 

уточнено поняття цифрового наративу і введено цю категорію у вітчизняний 

науковий обіг. Цифровий наратив (від англ. «digitalnarrative») – це відносно 

нова категорія, що виникла для опису використання людьми цифрових 

технологій з метою розповіді різних історій.  

Цифровий наратив – це динамічний засіб передачі інформаційних 

повідомлень, у якому слово, образ і звук виражені в спільному цифровому 

коді. Характеристичною властивістю цифрового наративу є мінливість, 

поєднання буквеної та образної інформації. Він є результатом творчої 
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діяльності людини з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій у процесі його створення. Як зазначає член Асоціації цифрового 

розповідання історій Леслі Руле(RuleL.): «Цифрові наративи черпають свою 

потужність з майстерного переплетення образів, музики, розповіді й живого 

голосу, надаючи глибший вимір, живі кольори та барви ситуаціям, досвіду та 

інтуїції» [384]. 

На сайті Національної мережі наративів зазначається, що «наратив – це 

інтерактивне мистецтво вживання слів і застосування дій, щоб оживити 

елементи й образи розповіді для стимуляції уяви слухачів» [296]. До  

властивостей наративу можна віднести: інтерактивність, вживання слів, 

використання дій (вокал, фізичний рух, жести), подання історії, 

стимулювання уяви. Завдяки цим властивостям створюються потужний 

вплив і величезні можливості, що стимулюють учнів до ефективного 

застосування міжпредметних знань і умінь. Учні можуть бути не тільки 

слухачами історій, а й творцями нових, неподібних до попередніх. Ці історії 

можуть бути адаптовані й узгоджені вчителем відповідно з віком і рівнем 

знань передбачуваної аудиторії. Там, де розповідається історія з’являються 

слухачі, які досліджують нові світи, сценарії, розвивають уміння критично 

оцінювати інформацію й застосовувати ці уміння, пізнаючи світ і власний 

досвід. 

Цифрові наративи часто подаються у переконливих та емоційно 

наповнених форматах, що можуть бути інтерактивними. Поняття «цифрові 

наративи» також стосується широкого кола цифрових розповідей, 

розміщених на веб-сайтах, гіперактивних текстів та комп’ютерних ігор. 

Спочатку ця категорія використовувалася в загальному значенні стосовно 

кінопродукції, а пізніше стала застосовуватись у медіапросторі (комерційній 

та соціальній рекламі). 

Цифрові наративи сфокусовані на конкретній темі і, що головне й 

визначальне, відображають певну точку зору.Вони, як правило, містять 

поєднання цифрових зображень, тексту, записаної аудіонарації, відеокліпів, 
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анімації та музики. Тривалість цифрових наративів різноманітна, але в 

освітніх практиках вона в переважній більшості становить від 2-х до 10-ти 

хвилин. Тематика цифрових наративів охоплює досить широкий діапазон: від 

особистих історій, казок до опису історичних подій; від дослідження життя у 

власному довкіллі до пошуку життя в різних куточках всесвіту і майже 

всього, що є у світі. До категорії «цифровий наратив» можна віднести 

цифрові тексти, презентації, розповіді, розміщені на блогах, відеокліпи, 

анімаційні фільми, відеоблоги, фотоколажі, описи подій в соцмережах, 

твітер-романи та ін. (Див. Додаток Б,В.)   

Синонімічно близькими до категорії «цифрові наративи» є  поняття 

«цифрові історії», «цифрові розповіді». У наукових працях частіше 

використовується категорія «цифрові наративи», а поняття «цифрові історії», 

«цифрові розповіді» зустрічаються у навчально-методичних та науково-

популярних джерелах, матеріалах. Проте є і суттєва відмінність між цими 

поняттями: не кожна цифрова розповідь є цифровим наративом, а тільки та, 

що відображає рефлексію її авторів. Іншими словами, цифрова інформаційна 

розповідь, що не містить рефлексію авторів, не є наративом. Розповідання 

цифрового наративу або цифрова наративізація – це процес, в якому різні 

люди обмінюються своїми історіями та творчою уявою з іншими людьми за 

допомогою технологій.  

Цифрові наративи виникли у зв’язку з розвитком доступних медіа-

технологій, що включають обладнання і програмування (наприклад,  цифрові 

камери, цифрові записувачі голосу та ін). Ці нові технології дозволяють 

людям обмінюватися їхніми історіями через Інтернет, за допомогою 

YouTube(веб-сервіс, що дозволяє користувачам завантажувати й переглядати 

відео, а також додавати, продивлятись та коментувати ті чи інші 

відеозаписи), Vimeo(веб-сервіс, що надає користувачам послуги в збереженні 

та трансляції зроблених ними відеоматеріалів), подкастів та інших 

електронних обмінних систем.  
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Цифрові наративи можна трактувати як сучасне поширення 

стародавнього мистецтва наративу, в якому з’явилися та переплелися  рухомі 

й нерухомі образи, звуки. Завдяки новим цифровим технологіям люди 

можуть використовувати наратив для унікальних перспектив індивідуального 

розвитку. Іншими словами, цифрові наративи – це мультимедійні продукти, 

що можуть поєднувати фотографії, відео, анімацію, звук, музику, текст й 

дуже часто голос оповідача. Цифрові наративи можуть бути використані як 

носії людської експресії та чуттєвості. Над створенням цифрових наративів 

можна працювати індивідуально або в групах, легко завантажити в Інтернет і 

зробити доступними для  глобальної аудиторії.  

Як правило, цифрові наративи створюються в ході інтенсивної 

діяльності в якій значну роль відіграють сучасні технології, що дозволяють 

митцям без довготривалої спеціальної технічної підготовки створювати 

цифрові продукти, які розповідають історії, поєднуючи фантастику й 

реальність, особисте й загальне, використовуючи рухомі зображення та звук. 

Доступне використання технологій для редагування відео у поєднанні з 

технологіями нерухомих кадрів уможливили створення красивих 

короткометражних фільмів. Отже, цифровий наратив – це і 

короткометражний фільм, що поєднує розказаний або особисто написаний 

фрагмент, фото- та інші нерухомі зображення, музичний супровід.   

Ще однією формою цифрового наративу є мікрофільм, що є «дуже 

коротким викладом, тривалістю від декількох секунд до 5 хвилин. Це 

дозволяє оповідачу власноруч об’єднати написаний сценарій, фотографії, 

зображення, або відеокадри, оповідь, звукові ефекти й музику. Більшість 

людей, незалежно від рівня кваліфікації, здатні розповісти свої історії через 

зображення і звук, ділитися цими історіями з іншими [296]. Слід зазначити, 

що найпростіший цифровий наратив може бути представлений, навіть, у 

формі презентації PowerPoint, яка є досить ефективною у поєднанні 

текстових, відео та аудіо інформаційних носіїв.   
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Цифрові наративи, що включають візуалізацію, відео, звук були 

інтегровані в громадське мовлення шляхом реалізації різних проектів: 

«Розповідаючи про життя», «Простір для розповідання історій»[261]. Вони 

розвивалися від простого відео до форм, які є інтерактивними й з великим 

інтересом сприймаються людьми. Цифрові наративи включають веб-сайти та 

онлайн-відео, створені для подавання фактів, розваг, навчання та 

інформування аудиторії.Найбільш важливі характеристики цифрових 

наративів полягають у тому, що вонирозширюють традиційні характеристики 

оповіді, тому що  здатні об’єднати нерухомі знімки, рухомі зображення, звук 

і текст, а також бути нелінійними й містити інтерактивні функції. 

Експресивні можливості технологій пропонують широку базу функцій,  що  

поглиблюють досвід автора й аудиторії, надають більшої інтерактивності, 

дозволяють активізувати більшу кількість  каналів передачі та сприймання 

наративів. 

З приходом нових мультимедійних пристроїв цифрові наративи  

поєднують мистецтво оповідання з мультимедійними функціями:   

фотографія, анімація, текст, аудіо, закадрова розповідь, гіпертекст та відео. 

Цифрові технології дозволяють легко і зручно створити цифровий наратив.  

Програмне забезпечення іMovieвикористовується для нелінійного монтажу 

відеоматеріалів (фільмів, роликів, коротких сюжетів, сімейного відео), а за 

допомогою MovieMakerможна редагувати та створювати відео. Ці програми 

визнані найбільш зручними для користувачів.   

Переваги цифрових наративів часто ототожнюються з можливостями 

вибрати з широкого масиву технічних засобів ті, що зручні для творчого 

самовираження творців наративу, й використовувати ці засоби для надання 

нового різноманіття рефлексій інформаційним повідомленням. У ході 

створення цифрових наративів важливо цілеспрямовано використовувати 

програмне забезпечення, вибирати зображення, редагувати відео, робити 

закадровий коментар, додавати музику, створювати заставки на веб-

сторінках, управляти кадровим потоком і переходами між різними 
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модальностями. Крім того, існує можливість реалізувати інтерактивні 

функції для того, щоб, натиснувши на образ або текст, вибрати те, що буде 

далі, встановити причини події, що відбувається, або перейти до іншого 

контенту (Див. Додаток Д)  . 

Цифровий наратив набуває нових характеристик залежно від 

технологічної платформи, що лежить в основі його створення. Суттєво 

розширила можливості цифрового наративу технологія Веб 2.0 (Web 2.0 –  

технологія другого покоління сервісів мережі Інтернет), використання якої 

дає змогу не лише переглядати веб-ресурси мережі, а й завантажувати власні, 

здійснювати обмін цими ресурсами з іншими користувачами, діяти спільно з 

метою їхнього накопичення, брати участь у обговореннях та ін. Сьогодні 

термін Веб 2.0 швидше означає не стільки сукупність певних конкретних 

технологій, скільки філософію подання інформації у веб-орієнтованому 

середовищі та побудову інформаційних мережних співтовариств, які 

об’єднують свої зусилля для досягнення відповідної мети, спільного 

використання веб-ресурсів та обміну досвіду [25].  

Цифровий наратив на основі платформи Веб 2.0 трактується як 

результат створення мережі зв’язків за допомогою електронних соціальних 

мереж, блогів і YouTube, що перевершує рамки традиційної, однопоточної 

цифрової розповіді, яка функціонувала на основі платформи Веб 1.0. 

Цифровий наратив на основі платформи Веб 2.0 – це сукупність великого 

обсягу мікроконтентів та творчого вибору, що виходить за межі величезного 

обсягу інформації. Таким чином, цифровий наратив на основі цієї платформи 

має не чіткі, а плинні та динамічні межі[296]. 

Цифровий наратив може бути розказаний в соціальних медіа, на веб-

сайтах, електронних мережах наприклад, таких як Facebook, що є 

найпопулярнішою електронною соціальною мережею у світі, користувачі 

якої мають можливість створювати профілі з фотографіями, списками 

інтересів, контактними даними та різною особистою інформацією; 

спілкуватися з друзями та іншими користувачами за допомогою приватних та 
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загальнодоступних повідомлень і чату, а також створювати й приєднуватися 

до груп за інтересами [277]. Інша електронна соціальна мережа Instagram є 

безкоштовним сервісом для обміну фотографіями, що дозволяє користувачам 

робити фотографії, редагувати їх, а також поширювати фотографії у інших 

соціальних мережах, і є одним з найпопулярніших сервісів у мистецтві 

айфонографії, де люди постійно розміщують зображення, що 

супроводжуються підписами, мають можливість для відображення історії 

власного життя [295].  

Незважаючи на потужне використання сучасних ІКТ в останні 

десятиліття, розповідання цифрових наративів не є новою практикою для 

міжнародного освітнього простору. Цифровий наратив у широкому розумінні 

використовується багатьма митцями й виробниками, щоб пов’язати те, що 

вони створюють (картини, музику, рекламні повідомлення тощо) з 

традиціями усного оповідання. До піонерів в галузі цифрового оповідання 

історій відносять Дану Атчлі (D. Atchley) [426], Кена Бернса (K.Burns) [308], 

Джо Ламберта (J. Lambert) [319], Аббі Дон (A. Don) [266], Бренду Лаурел (B. 

Laurel) [321], Педро Меєра (P. Meyer) [334].  

  Цифровий наратив був використаний К. Бернсом в документальному 

фільмі «Громадянська війна» в якості однієї з перших моделей цього жанру 

[309]. У цьому документальному фільмі він використовує розповідь від 

першої особи для того, щоб відтворити почуття, емоції про цю трагічну 

подію в американській історії. Емоційному відображенню історичних подій 

також сприяють наративи, створені на основі оповідань очевидців, архівних 

зображень, фрагменти сучасних кінематографічних записів, музика. Цифрові 

наративи у формі короткометражних розповідних фільмів з’явилися в 

майстерні Д. Атчлі в Американському інституті кіно в 1993 році.   

У цьому ж році вперше був реалізований науково-соціальний проект з 

цифрового створення наративів у формі коротких особистих оповідань в 

Центрі цифрових розповідей (неприбуткової мистецької організації) в Берклі 

(США). Одним з найвідоміших у цій галузі був Дж. Ламберт [319], 
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співзасновник цього центру, який допомагав молодим людям і особам 

старшого віку в створенні та обміні особистими історіями шляхом поєднання 

письмових текстів і цифрових технологій. Інший відомий діяч в цій галузі, 

фотограф, письменник і освітянин Даніель Медовз (D. Meadows) визначив 

цифрові історії як «короткі особистісні мультимедійні казки, розказані від 

серця»[330, 2]. Краса цієї форми цифрової експресії, як стверджував він: 

«полягає в тому, що ці історії можуть бути створені людьми в усьому світі й 

на будь-яку тему і за допомогою електронних технологій можуть бути 

поширені всьому людству» [330,4]. Д. Медовз додає, що «цифрові наративи 

– це мультимедійні народні сонети, в яких фотографії відкриваються як 

історії (для розуміння), і ці історії є частинками загальної розповіді, наче 

шматочки головоломки, «калейдоскопа» особистих історій, які, якщо їх 

поєднати разом, розкажуть величну історію нашого часу – історію, яка 

визначає, хто ми є насправді» [330,5]. 

Слушною є думка С. Міллер про те, що цифрові наративи дозволяють 

окреслювати нові шляхи розказування історій, нові способи використання 

кількохмедіа та технологій для оповідання історій і розвитку умінь дітей, які 

зараз підростають у цифровому світі. Вчена констатує, що сучасні діти 

уміють створювати інтерпретаційні цифрові наративи: прокладають звукові 

доріжки, структурують інформаційні повідомлення, створюють, виліплюють 

власну «скульптуру» сюжету [335].  

Сьогодні використання цифрових наративів реалізується в 

різноманітних громадських центрах, навчальних закладах, бібліотеках, 

підприємствах як користувачами-початківцями, так і досвідченими 

фахівцями в галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Цифрові 

наративи в різноманітних навчальних змістових формах застосовуються на 

всіх ділянках системи неперервної освіти (від дитсадків, початкової, 

середньої та вищої школи до аспірантури, післядипломної освіти дорослих і 

людей третього віку). Відома американська педагог, письменниця, член 

президентських консультативних рад з якості використання технологій в 
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освіті, Б. Портер наголошує: «Оповідь повинна запам’ятатися своєю душею, 

а не звуковими ефектами. Цифрові наративи дають можливості внести 

душу у все більш технологічно спрямований навчальний процес, 

одухотворити його»[373, 42].  

Цифрові наративи стають однією з важливих інтерактивних форм 

сучасної комунікації, властиву всім й притаманну в однаковій мірі дітям і 

батькам, учням та вчителям, викладачам та студентам. «Ця інноваційна 

форма оповідання виникла, – як зазначає американська вчена й педагог Дж. 

Охлер, – відповідно до розвитку, поширення та надзвичайно широкої 

доступності інформаційно-комунікаційних технологій великому колу 

споживачів, що, в свою чергу, дало можливість людям обмінюватися різними 

аспектами свого життєвого досвіду шляхом створення історій або подання 

ідей» [358,12]. Джерелами виникнення цифрових наративів, за визначенням 

зарубіжних науковців, зокрема, Б. Гірша (HirschB.) [290], Р. Ленема 

(LanhamR.) [320], С. Махоні  (MahonyS.) [329], Дж. Охлер (OhlerJ.) [358], І. 

Піраззо (PierazzoE.) [329], С. Толісано (ТolisanoS.) [414] є намагання 

посилити вплив мистецтва усної розповіді за допомогою сучасних цифрових 

технологій. Цифровий наративмає такі властивості: сегментність та 

серійність, і водночас, послідовність оповіді, тобто поєднання всіх її 

фрагментів в цілісну історію, складові частини якої пов’язані хронологічно й 

концептуально; особиста присутність – глядач (слухач, читач) повинен стати 

співучасником оповіді, для цього в цифровому наративі використовується 

звук, текст, відео та високий ступінь деталізації та рефлексії. За наявності 

різноманітних медіа наратив не фіксується на одній з форм, а  подає світ у 

відображеннях різних форм – відео-, аудіозапису, гри, зображення, тексту. 

Цифровий наратив створює додаткову реальність, що розподіляє простір на 

часові проміжки, які дозволяють побачити його в різних вимірах. «Цифрові 

наративи черпають свою потужність з майстерного переплетення образів, 

музики, розповіді й живого голосу, надаючи глибший вимір і живі кольори та 
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барви ситуаціям, досвіду та інтуіції. Розповідайте свої історії цифровим 

способом», –  закликає американська дослідниця Л. Руле [384].  

Метою створення цифрових наративів та використання сучасних 

технологій є: розвиток творчості, пошук життєвих смислів, більш глибоке 

розуміння оточуючого світу, уміння аналізувати власний досвід, постійно 

навчатися новому, висловлювати власну точку зору, створювати Інтернет- 

спільноти та ін. Історія, яку потрібно подати у формі цифрового наративу, 

може бути найрізноманітнішої тематики, основним моментом при цьому є – 

зацікавити, викликати інтерес, захоплення в аудиторії, подати свою історію 

як талановитий письменник, продюсер, режисер, драматург, актор. Слід 

зауважити, що досвід проектування взаємодії між людиною і комп’ютером не 

стосується тільки технологічних питань. Як образно зауважила Б. Лаурел, 

відомий учений педагог, інженер в галузі цифрових технологій у своїй 

монографії «Комп’ютер як театр»: «Коли йдеться про досвід проектування 

взаємодії між людиною і комп’ютером, то домінуючим є питання створення 

образних світів, які безумовно є особливими реальностями – світами, в яких 

ми можемо поширювати, посилювати й збагачувати наші здібності думати, 

відчувати і діяти» [321, p.ххі].    

Результати проведених досліджень засвідчили, що не існує єдиних 

правил створення й презентації цифрового наративу. Водночас можна 

виокремити  типові етапи творчого процесу: визначення теми; розробка 

сюжетної лінії наративу; використання засобів актуалізації уваги реципієнтів; 

визначення способів інтерпретації власної точки зору; озвучування та 

візуалізація наративу; встановлення протяжності цифрового наративу; 

презентація. 

1. Визначення (знаходження, вигадування) теми наративу. Тематика 

наративів може бути різноманітною, запропонованою, узгодженою в 

групі чи довільно обраною. Вона може бути присвячена автору 

наративу, родинному оточенню, видатній особистості, національному 

герою, людині, про яку хочеться дізнатися, розповісти, проблемі 
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дослідження довкілля, хімічному процесу, атмосферному явищу, 

географічному місцю на земній кулі, прочитаній книзі, переглянутому 

фільму, спектаклю, науковому відкриттю, історичній події, витвору 

мистецтва та всьому тому, що викликає інтерес у автора майбутнього 

наративу. 

2. Розробка сюжетної лінії наративу. На цьому етапі необхідно 

обдумати сюжетну лінію свого наративу. Зокрема, визначаються часові 

проміжки, упродовж яких відбувається перебіг подій (з минулого в 

теперішнє, у теперішньому часі, з теперішнього в майбутнє). 

Наступним кроком є виокремлення основних елементів, ключових 

подій, розподіл їх відповідно до початку, середини й кінця історії 

створеного сценарію наративу. 

3. Використання засобів актуалізації уваги реципієнтів. Аналізується 

інформаційне повідомлення про те, як привернути й утримувати увагу 

слухачів: як знайти спосіб одразу привернути увагу слухачів й 

викликати інтерес до наративу, з чого можна його розпочати 

(наприклад, поставити проблемне, неординарне чи інтригуюче 

питання, навести важливі статистичні дані, продемонструвати цікаві 

зображення), використати заздалегідь продумані прийоми для 

постійної підтримки зацікавленості аудиторії (нові запитання, 

драматизації, інсценізації, поєднання різних мистецьких та 

комунікативних технологій). 

Під час створення наративу рекомендується вживати легке, доступне 

мовлення (бажано самостійно озвучувати наратив). Створюючи цифровий 

наратив, його звуковий та візуальний ряд (зокрема, цікаві зображення, фото, 

вдало та композиційно правильно підібраний звуковий фон) не потрібно 

поєднувати з надто громіздкими, недоречними й не досить вдалими 

формулюваннями. Потрібно навчитися цікаво, грамотно, чітко та конкретно 

формулювати свої думки, висловлювати своє бачення для кращого розуміння 
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слухачами запропонованого наративу використовувати метафори, крилаті 

вислови. 

Слід пам’ятати, що кожний наратив має специфічне емоційний фон 

(поле), що впливає на слухачів. Тому в процесі розробки наративу автор 

повинен подумати над тим, яке емоційне поле він хоче створити в аудиторії, 

проаналізувати власні емоції, спробувати спрогнозувати, що впливає на 

слухачів, які емоції можуть у них виникнути. А також визначити й підібрати 

відповідні слова (текст), зображення та музику. 

4. Визначення способів інтерпретації власної точки зору. На цьому 

етапі необхідно подати власну точку зору в наративній формі, тобто 

запропонувати наратив в унікальній інтерпретації. Всі частини наративу 

спрямовані на розкриття, підтримку й доведення власної позиції, а тому 

предмет наративу повинен бути якісно й ґрунтовно вивчений. Це спонукає  

більш глибоко опрацьовувати інформаційні повідомлення, детально 

розібратися й краще зрозуміти досліджувану проблему й на основі цього 

обґрунтувати (науково, доказово, зрозуміло) власну точку зору, оскільки 

наратив – це не просто оповідь чи виклад певних фактів – це спосіб 

допомогти іншим побачити те, що змогли відчути, побачити й пережити 

автори наративу. 

5. Озвучування та візуалізація наративу. Створюючи наратив, 

необхідно пам’ятати, що кожне зображення, звук, кожна мелодія у різних 

людей викликає різну реакцію, тому рекомендується ретельно підбирати 

зображення та музику. Під час редагування створеного наративу необхідно 

переконатися в тому, чи всі структурні компоненти гармонійно доповнюють 

один одного й виконують саме ту роль, яку було передбачено автором; при 

створенні наративу зображення слід обирати не тільки для ілюстрування 

словесної інформації, творчої ідеї чи замислу, а й для їх коментування, 

розширення смислів чи взаємодії між ними. 

6. Встановлення протяжності цифрового наративу. Перш за все, 

при  створенні наративу потрібно звернути увагу на те, що головна його мета 
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– справити сильне, яскраве враження й залишитися в пам’яті слухачів. Тому 

уцифровому наративі слід уникати великого обсягу матеріалу. Не потрібно 

намагатися розповісти про все одразу, необхідно акцентувати увагу тільки на 

тих деталях і подіях, які роблять наратив яскравішим і динамічнішим. Такий 

підхід дозволяє слухачам брати участь у обговоренні представленої теми 

(ділитися думками, ідеями, пропозиціями, висловлювати свою точку зору, 

своє бачення, відстоювати свою позицію, висловити свою рефлексію), 

додаючи відсутні акценти. 

7. Презентація наративу. У процесі сприймання цифрового наративу 

значну роль відіграє голос, яким його презентують. Подаючи наратив 

аудиторії, наратор повинен використовувати свій голос, разом з тим немає 

необхідності зберігати беземоційний, відсторонений тон, навпаки, наратив 

повинен передаватися зацікавлено, з почуттям. Під час презентації наративу 

бажано використовувати цікаві фрази, улюблені вирази, звернення, звороти. 

Записуючи голос для озвучування наративу, важливо зберігати природність 

поведінки, відповідний емоційний стан. Слід дотримуватись правильного 

ритму, динамічного малюнку наративу. Разом з тим не можна забувати, що 

ритм – це рушійна сила будь-якої історії. Так, якщо ритмічний малюнок 

наративу підібрано не вірно (наприклад, він дуже повільний або дуже 

швидкий), то він або не зацікавить слухачів, або вони не встигнуть його 

відповідно, правильно сприйняти. Важливо підібрати необхідний, 

відповідний темп (наприклад, темп наративу, створеного на основі сумних 

спогадів, може бути повільним, темп наративу про цікаву, захоплюючу 

пригоду – швидшим). Для того, щоб підтримувати зосереджену увагу 

слухачів потрібно ретельно підбирати й заздалегідь продумувати, який темп 

обрати для тієї чи іншої частини наративу. Важливо знати, що для зміни 

ритму потрібно використовувати музику певного темпу, тривалість 

відображення рисунків, тривалість показу зображень, їх кількість, 

збільшення чи зменшення розміру, швидкість мовлення, тишу, та багато 

інших прийомів. 
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Слід зазначити, що домінуюче місце у сучасному медіасоціумі 

належить цифровим наративам, що вимагає іншого рівня інтелектуальної, 

технологічної та компетентнісної підготовки. Стрімкий розвиток 

інформаційно-комунікаційних технологій, виникнення й поширення 

Інтернету в кінці ХХ на початку ХХІ століття докорінно змінили масмедійну 

реальність паперових, радіо-, теле- інформаційних носіїв на інформаційний 

кібернетичний простір, створивши в ньому безпрецедентні можливості щодо 

поширення й сприймання інформації, її впливу на реципієнтів. Нові 

технології відкривають для людини нову якість сприймання, можливість 

задовольнити споконвічну й найістотнішу потребу її духу – виходу за межі 

реального світу в інший, багатовимірний світ неосяжних віртуальних 

вимірів: телепростору,  аудіокниг, мобільних телефонів, Інтернету та ін.   

Сучасний світ є особливою інтегральною медіареальністю, основними 

інформаційними джерелами якої є Інтернет, мобільні засоби зв’язку та 

телебачення. В ній існуючі мультимедіа та інформаційно-комунікаційні 

технології дозволяють трансформувати знання, моделювати віртуальну 

пізнавальну реальність, розширити простір значень, впливати на стратегії їх 

конструювання й розуміння, пізнання реальності й позиціювання в ній 

людини як частини цієї реальності. Завдяки розвиненим технологіям людина 

може не тільки швидко орієнтуватися в довкіллі, культурі, виокремлювати та 

усвідомлювати значення, шукати в медіа продукції власні ідеали й цінності 

(моделі міжособистісних, сімейних відносин, соціальних, професійних ролей, 

поведінкових стандартів), але й ставати співтворцем  культурних цінностей.  

Останні дослідження, які були проведені в Польщі у 2012 році в межах 

проекту «Діти мережі», показали, що для учнів (в дослідженні  брали участь 

діти віком від 9 до 13 років) віртуальна медіареальність є природною, 

зрозумілою й органічною: «мережа не є для нас технологією, яку ми повинні 

вивчити й освоїти, в ній ми знаходимо самих себе…», «мережа є процесом, 

який діє і неперервно змінюється на наших очах, з нами і через нас», «мережа 
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не є для нас чимось зовнішнім стосовно реальності, а є її елементом. Ми не 

користуємося мережею, ми живемо в ній» [271,17].  

Використання цифрових наративів у сучасному медіапросторі – це 

важливий компонент інформаційного впливу на людину, що уможливлює 

дослідження способів, за допомогою яких ми переживаємо, осмислюємо й 

впорядковуємо, набуваючи досвіду, наші спогади, наміри, життєві історії, 

шукаємо самоусвідомлення. Цифрові наративи, доступні через телебачення, 

Інтернет і ті, які педагоги пропонують учням, студентам, потребують 

якісного відбору, обробки, переосмислення, повинні містити високий рівень 

рефлексивної дії, нести й пробуджувати духовний потенціал людини. З 

гуманістичної точки зору інформація повинна сприяти встановленню зв’язків 

між подіями, спілкуванню у віртуальній реальності, роблячи акцент на 

ставленні до життя як до основної даної нам реальності, яку ми постійно 

змінюємо та удосконалюємо, розвивати в людині духовність, міцну і 

водночас гнучку самоідентичність. Тільки тоді якісний, майстерно  

створений цифровий наратив дасть можливість збагатити реципієнтів 

неоціненним досвідом самопізнання й саморозвитку. 

Наявність навичок критичного сприймання інформаційних 

повідомлень в медіапросторі й досвіду творення образного світу за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій є важливими 

складовими медіакомпетентності –  здатності, що набуває особливого 

значення в сучасному медіапросторі, яке є інтегральним середовищем, що 

використовується для зберігання, передачі й подання інформації або даних. 

Медіакомпетентний реципієнт цифрових наративів є розсудливим 

споживачем інформаційних повідомлень, який уміє критично мислити, 

давати адекватну, логічно-естетичну оцінку побаченому, почутому чи 

прочитаному матеріалу, ідентифікувати його в царині загальнолюдських 

цінностей.  

 В контексті нашого дослідження медіа компетентність – це 

гармонійні знання, розуміння, оцінювання й цільове використання 
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медіазасобів, які стають інформаційними повідомленнями або засобами їх 

фіксації й передачі за допомогою технологій [105]. У країнах Євросоюзу 

медіа-компетентності визначають як мета-компетентності, тобто ті, що 

проникають в усі сфери життя – професійні, загально-професійні й поза 

професійні, які можуть визначати спільний методологічний підхід в процесі 

навчання студентів, зокрема, тоді, коли інтегруються інформаційні і 

комунікаційні технології. У зарубіжних джерелах поняття медіа-

компетентності вживається часто як синонімічне до категорії інформаційно-

комунікаційної компетентності. Водночас медіа-компетентність 

застосовується для характеристики взаємодії реципієнта з інформаційними 

джерелами на паперових та інших носіях без використання ІКТ (газети, 

журнали, книжки, фотографії, картини тощо), а категорія інформаційно-

комунікаційної компетентності найчастіше вживається за умови, коли 

інформація передається за допомогою технологічних джерел. 

Як показує дослідження зарубіжного досвіду, розвиток 

медіакомпетентностей охоплює формування, перш за все, таких 

компетентностей: 

• компетентності з теорії використання медіа; 

• компетентності в контексті мови та медіакомунікації ; 

• компетентності вибору та аналізу медіаповідомлень; 

• компетентності з використання медіаповідомлень [105]. 

До найважливіших компетентностей громадянина інформаційного 

суспільства слід віднести уміння знаходити потрібні цифрові наративи, їх 

декодувати, інтерпретувати, вміти критично проаналізувати, відбирати, 

перетворювати, генерувати нову інформацію й презентувати її для 

зацікавлених реципієнтів. Процес сприймання в медіа цифрових наративів 

передбачає певний рівень сформованості оціночних умінь, який може бути 

діагностований на основі наступних критеріїв: визначення надійності 

джерела інформації, виявлення різниці між фактами й заявами щодо них; 

характеристика зроблених заяв (точність, конкретність, логічність та ін.); 
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встановлення необ’єктивної, сумнівної інформації; з’ясування наявності 

протиріч, обґрунтованих та необґрунтованих тверджень, доведених і 

недоведених припущень, перевіреної та неперевіреної інформації. Такий 

підхід стає дієвим засобом формування критичного мислення, здатності 

оцінити якість цифрової медіапродукції. 

Важливим є розуміння причин популярності тих чи інших засобів 

масової інформації та їх впливу на емоційно-інтелектуальну сферу 

реципієнтів. Збирання необхідних даних з наукових, періодичних та Інтернет 

джерел, статистичних збірників допомагає викристалізовувати власну 

позицію,  робити обґрунтовані твердження й аргументовані висновки, які 

допомагають дати раціональну оцінку щодо істинності чи хибності 

запропонованої інформації. Рівень сформованості оціночних умінь 

рекомендується визначати на основі таких критеріїв:  

• встановлення відмінностей між достовірними фактами й зробленими 

заявами; 

• визначення надійності джерела; 

• з’ясування точності заяви; 

• розрізнення обґрунтованих і необґрунтованих тверджень; 

• знаходження сумнівних, необ’єктивних матеріалів; 

• ідентифікація доведених і недоведених припущень, перевірених і 

неперевірених гіпотез; 

• розпізнавання логічних протиріч; 

• визначення переконливості доведення. 

Важливими є уміння декодування змісту, цінностей, естетичних 

якостей при сприйманні в медіа цифрових наративів. Аналіз цифрових 

наративів здійснюється на основі виокремлення фрагментів та встановлення 

іх відповідності визначеним критеріям:  

• фрагменти, котрі пропагують ту систему цінностей, що неприйнятна 

для мене особисто; 
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• фрагменти, які декларують цінності, котрі поділяю і я; 

• фрагменти, що відрізняються високим художнім рівнем і 

новаторським використанням знімальних демонстраційних технік; 

• фрагменти, що становлять заштамповані підходи. 

Розглянутий зміст медіа компетентностей вказує на їх звʼязок з 

інноваційними й творчими засадами. Людина в медіасвіті не позбавлена 

суперечностей. З одного боку, вона може бути нон-конформістом, який 

мислить незалежно, створює власне бачення світу і є художником власного 

образу реальності, яким ділиться з іншими, а з другого боку, – особистістю, 

яка піддається змінам, пресингу і впливові глобальної Інтернет спільноти.  

Незаперечно, медіа творять нову реальність, яка перед сучасними 

реципієнтами ставить і серйозні виклики. Підкреслимо, що, з одного боку, 

використання мас-медіа створюють необмежений простір для 

індивідуального розвитку особистості, з іншого ж – намагаються уніфікувати 

людину й маніпулювати нею. Для того, щоб протистояти негативному 

впливу, механізмам маніпулювання, формуванню пасивного, споживацького 

стилю життя, необхідно запроваджувати цифрове наративне навчання, яке 

передбачає формування умінь ефективної взаємодії з мас-медіа та 

використання наративних методик, які допомагають у самопізнанні й  

самоідентифікації індивіда, формують у нього позитивне світобачення, 

активну життєву позицію, власну думку, уміння аналізувати набутий власний 

досвід, шляхом переосмислення досвіду інших. 

До основних передумов створення та використання цифрових 

наративів в навчально-освітніх практиках відносимо наступні твердження: 

 у кожній людині закладена здатність розповідати історії. Ритуал 

обміну думками, поглядами, внутрішніми переживаннями, своїм 

світобаченням та досвідом про життя може бути рівнозначно цінним для тих, 

хто говорить, і для тих, хто сприймає. Люди, яким нав’язали думку (батьки, 

учителі, оточення) про те, що вони нецікаві, непомітні, а вони сприйняли це 

як належне й повірили в це, мають можливість за допомогою наративу 
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(живого, комплексного, різноаспектного багатого пласту історій, які тільки й 

чекають на те, щоб бути розказаними) змінити себе і своє життя.  

Усна розповідь складно сприймається. Більшість людей в наш час   

занадто неспокійні, заклопотані, щоб бути насправді хорошими слухачами. І, 

навряд чи, можна знайти когось, хто вважав би себе достатньо глибоко 

вислуханим (почутим). Коли слухання усвідомлене або професійне, то без 

додаткових зусиль створюється позитивний психоемоційний простір для 

оповідача, що дозволяє прокласти дорогу до його серця.    

Кожна людина характеризується власними способами сприймання 

й передачі інформаційних повідомлень. Це означає, що форми і способи, які 

вони використовують для розповіді історій, також дуже відрізняються. Не 

існує формули, за якою можна створити надзвичайну історію, ані такого 

рецепту або зразка чи шаблону. Створення певного сценарію, перелік 

можливостей, окреслення тем та меж – це найкращі шляхи для передачі 

інформаційних повідомлень, якими одна особа може допомогти іншій 

створити наратив. 

 Креативна сутність людської природи. Майже з самого раннього 

віку люди в усьому світі створюють музику, малюнки, танці й розповідають 

історії. На жаль, більшість дорослих людей ніколи не повертається до 

креативних практик, які були природніми й притаманними їм у дитинстві. 

Коли вони виростають, то дуже часто стають впевненими у тому, що 

створення мистецького твору вимагає спеціального і розвиненого дару, 

схильності та уміння. Конфронтація цьому відчуттю є важливою, адже 

процес стимулювання людей до художньої самоекспресії може спричинити 

позитивні індивідуальні та соціальні зміни. 

Технологічні уміння важлива передумова творчої діяльності 

Більшість людей соромляться своєї недостатньої технологічної 

компетентності замість того, щоб визнати не просто складність засобів, а 

зрозуміти, що доступ до них і навчання часто знаходяться зовсім поряд. Але 

ж не самі сучасні цифрові технології роблять світ кращим, ними повинна 
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оволодіти людина. Розвиток обґрунтованого підходу до того, щоб зрозуміти 

«Як?» і «Чому?» ці технології повинні застосовуватися для обслуговування 

творчої праці – є найважливішим і найсуттєвішим. 

Обмін наративами – це спосіб змінити світ на краще. Процес 

підтримки груп людей у створенні цифрових наративів є тільки першим 

кроком на шляху аналізу й переосмислення власного досвіду. Персональні 

наративи в цифровому медіаформаті можуть глибоко проникати у 

внутрішній світ глядачів, направляючи їх до відображення власного досвіду, 

модифікування їх поведінки (краще розуміти інших, вчитися співчувати, 

висловлювати підтримку, обговорювати різні теми, соціальні процеси, 

наукові проблеми) й набуття нового досвіду. Комунікація через обмін 

цифровими наративами (обговорення, переосмислення різних точок зору) 

дозволяє залучити людину до різних сторін громадського життя. Таке 

спілкування, он-лайн, в локальних спільнотах має потужну трансформаційну 

силу на різних рівнях соціальної взаємодії. 

Створення наративів стимулює когнітивний розвиток. Цифрові 

наративи надають пізнавальному процесу дослідницького характеру, 

урізноманітнюють його, роблять цікавим та особистісно спрямованим 

допомагають побудувати зв’язки з попередньо набутими знаннями, 

позитивно впливають на розвиток когнітивних процесів (пам’яті, 

сприймання, розуміння, мислення) та афективних процесів, тобто процесів 

емоційно-чуттєвого ставлення до життя та взаємодії зі світом, собою і 

людьми (почуття, передчуття, бажання, імпульси, враження, переживання). 

Цифрові наративи – новий спосіб отримання знань у сучасному 

суспільстві. Людина налаштована на те, щоб розповідати історії, тобто 

упорядковувати розрізнені відомості в єдине ціле й обмінюватися 

результатами з оточуючими. Якщо людям надати можливість розвивати й 

використовувати цей природний дар, то вони поступово набуватимуть 

відчуття впевненості у власних можливостях, що в свою чергу допомагає 

розвитку фундаментальних інтелектуальних навичок. Активне створення 
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наративів із застосуванням цифрових технологій (цифрових наративів) – це 

новий підхід до набуття знань і навичок, необхідних для досягнення успіху в 

сучасному світі. Створення й поширення цифрових наративів є практикою 

поєднання духовно-мистецького й технологічного компонентів, яка 

поширилася у міжнародному освітньому просторі і набула ознак тенденції 

самовираження в умовах глобалізованого буття. 

1.3. Методика дослідження  

Методика дослідження – це новий шлях розв’язання актуальної в 

теоретичному й практичному відношенні наукової проблеми. Як зазначає 

відомий учений у галузі методології наукових досліджень С.У. Гончаренко: 

«Наукова проблема не виникає довільно, а є результатом глибокого вивчення 

загального стану теорії та практики у тій чи іншій галузі… для усвідомлення 

й осмислення проблеми необхідно володіти інформацією про передумови 

питання, про історію становлення й розвитку проблеми, про різні підходи, 

концепції течії, наукові школи. Лише за цих умов можна свідомо підійти до 

того етапу, коли стають чітко видимими межі наявних знань..., з яких 

визначаються межі достовірного й прогнозуються шляхи розвитку нового 

знання» [34,20-23]. 

Для розробки методики нашого дослідження ми беремо за основу 

підхід академіка С.У. Гончаренка, який зазначає: «Кожне наукове 

дослідження від творчого задуму до остаточно оформленої наукової праці 

має неповторну специфіку. Однак усі вони наділені загальними 

особливостями, які охоплюють універсальні послідовні процеси (етапи): 

визначення проблеми, опрацювання літератури, формування гіпотез, вибір 

методів дослідження, проведення дослідження, інтерпретація результатів, 

оприлюднення результатів дослідження» [34,20]. 

Для досягнення мети, розв’язання завдань і перевірки гіпотез 

дослідження було використано комплекс загальнонаукових методів, що 

обумовлювали взаємодію використання один одного, взаємодоповнювалися 



61 

 

й забезпечували можливість різнобічного вивчення предмета й об’єкта 

дослідження. У комплексі було застосовано наступні методи: 

теоретичні: аналіз філософських, педагогічних, психологічних, 

соціологічних наукових джерел для з’ясування розробленості проблеми та   

визначення основних категорій дослідження, порівняльно-педагогічний аналіз 

для вивчення зарубіжного досвіду, проектування для визначення критеріїв та 

розробки й опису моделі створення цифрових наративів; контент-аналіз 

інформаційних джерел, аутентичних текстів (автобіографій, особистих 

щоденників, епістолярію, спогадів, нотаток та ін.); аналіз та 

опрацюваннярезультатів дослідно-експериментальної роботи, педагогічне 

прогнозування. 

Емпіричні: діагностичні – анкетування, бесіди, експертне оцінювання 

(вивчення думки студентів, викладачів, науковців щодо використання 

сучасних технологій та технічних засобів у навчально-виховному процесі), 

інтерв’ювання для з’ясування сформованих компетентностей, творчих та 

технологічних умінь, аксіологічно-мотиваційного ставлення до використання 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі; 

обсерваційні – педагогічне спостереження (безпосереднє, відеоперегляд  

результатів творчо-технологічної діяльності) для визначення ефективності 

використання технічного та технологічного забезпечення, фіксації 

використання наративних технік (наративне інтерв’ювання, наративні 

драматизації) в процесі проектування цифрових наративів у ході 

формувального експерименту); нетнографії для виявлення й опису наявності 

в Інтернет-мережі сервісів та ресурсів, що пропонують цифрові наративи та 

програмне забезпечення щодо їх створення; вивчення, опрацювання та 

представлення досвіду використання цифрових наративів у віртуальних 

культурах, мережних спільнотах, різних навчальних закладах та соціальних 

інституціях; педагогічний експеримент для перевірки ефективності  

використання авторської моделі проектування цифрових наративів та 

методики проектування цифрових біографічних наративів у навчальному 
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процесі магістрів освіти; біографічні дослідження для розробки й 

впровадження авторської методики використання біографічних цифрових 

наративів у навчальному процесі майбутніх магістрів освіти; статистичні – 

методи перевірки істинності гіпотез для аналізу та інтерпретації результатів 

дослідження.  

Звернемо більш детальну увагу на методи наукового дослідження та 

логіку їх застосування в ході кожного етапу проведеного дослідження та 

охарактеризуємо сутність і послідовність етапів дослідження. 

На першому етапі дослідження  визначено вихідні положення, 

зокрема, з’ясовувалася актуальність та важливість наукового дослідження, а 

також встановлювалися наявні суперечності. На цьому етапі 

використовувались такі методи дослідження: 

анкетування майбутніх магістрів освіти з метою встановлення 

бажання використовувати цифрові технології в навчальному процесі, 

наявних технологічних умінь щодо їх застосування (зокрема, програми 

PowerPoint), тематики, що викликає найбільше зацікавлення, важливості 

застосування цифрових технологій у майбутній професійній діяльності; 

спостереження за станом використання цифрових технологій 

студентами, педагогічними працівниками в професійному середовищі; 

інтерв’ювання майбутніх магістрів освіти на предмет доцільності 

використання цифрових технологій як в особистісному просторі так і в 

майбутній професійній діяльності; 

вивчення аутентичних джерел, документальних матеріалів, на основі 

яких можуть бути сформовані контенти майбутніх цифрових наративів; 

законодавчих актів, що регламентують авторське право на створений 

цифровий витвір (цифровий наратив); ресурси мережі Інтернет, що містять 

цифрові наративи, безкоштовне програмне забезпечення для їх створення;  

вивчення та аналіз літератури, документальних джерел про сучасний 

стан досліджуваної проблеми;  
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вивчення результатів наукових досліджень, проектів спорідненої 

тематики представлених в мережі Інтернет, дисертаційних роботах з проблем 

дотичних до використання цифрових наративів у освітніх практиках вищих 

навчальних закладів.  Було проаналізовано тексти дисертаційних досліджень 

та авторефератів. 

На другому етапі дослідження відбувалось визначення проблеми, 

формулювання, обговорення та уточнення мети, визначення об’єкту та 

предмету дослідження, формулювання концептуальних ідей, гіпотези, 

завдань дослідження. На цьому етапі для обробки й осмислення одержаного 

на попередньому етапі роботи емпіричного матеріалу були використані 

загально-науковіметоди аналізу і синтезу, що 

даломожливістьдослідитинелишеокремісторонинавчальногопроцесумайбутні

хмагістрівосвіти, алейсампроцесвцілому; абстрагуванняйконкретизації, 

індукціїтадедукції, узагальнення, порівняння, педагогічногопроектування, 

прогнозування. 

На третьому етапі відбувалось визначення змісту основних категорій 

дослідження, з’ясування особливостей їх функціонування у сферах дотичних 

до педагогічного знання. Встановлювалися взаємозв’язки, подібності та 

відмінності між категоріями розповідь, історія, наратив. Досліджувалося 

явище конвергенції цифрових технологій з наративним навчанням, що 

призвело до виникнення категорії «цифровий наратив».  Для цього 

використовувались методи: аналізу, синтезу, абстрагування, конкретизації, 

узагальнення, порівняння (теоретичний аналіз наукової літератури, 

монографій, посібників, електронних джерел уможливив формулювання 

власних визначень); нетнографії, що дозволив проаналізувати відповідний 

поставленим завданням інформаційний ресурс мережі Інтернет (сайти, 

електронні архіви, електронні медіапроекти). 

На четвертому етапі дослідження вивчались теоретико-методичні 

засади використання цифрових наративів в зарубіжному освітньому просторі,  

здійснювався порівняльний та історико-педагогічний аналіз основних ідей та 
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концепцій, що, на нашу думку, є найбільш важливими в контексті нашого 

дослідження. В ході цього етапу були використані такі методи: контент-

аналіз наукових праць зарубіжних учених у галузі наративних досліджень; 

методи теоретично аналізу та синтезу для виявлення факторів, що впливають 

на поширення наративних досліджень в різних галузях людського знання; 

нетнографія зарубіжних Інтернет ресурсів для з’ясування розробленості та 

поширення цифрових наративів в глобальному інформаційному просторі; 

педагогічне спостереження за рівнем технологічного забезпечення та станом 

використанням інформаційних (цифрових) технологій в навчальному процесі 

підготовки зарубіжних магістрів освіти (Польща); інтерв’ювання майбутніх 

магістрів освіти у Польщі на предмет доцільності використання цифрових 

технологій в навчальному процесі, рівня їх зацікавленості у процесі 

проектування та використання цифрових наративів; вивчення зарубіжного 

досвіду проектування цифрових наративів у навчальному процесі. 

На п’ятому етапі дослідження у ході констатувальноого 

педагогічного експерименту вивчався стан використання цифрових наративів 

та інформаційно-комунікаційних технологій у вітчизняному освітньому 

просторі, рівень технологічної обізнаності майбутніх магістрів освіти, щодо 

використання ними цифрового та програмного забезпечення. На цьому етапі 

також було здійснено теоретичний аналіз ареалу поширення цифрових 

наративів у інформаційному медіапросторі України. Були застосовані 

наступні методи дослідження: анкетування та інтерв’ювання майбутніх 

магістрів освіти; педагогічне спостереження за навчально-виховним 

процесом у вищих навчальних закладах у ході викладання психолого-

педагогічних дициплін. Результати теоретичного та емпіричного 

дослідження дали можливість зробити висновки про доцільність розробки 

моделі проектування цифрових наративів й стали основою для конкретизації 

даної тематики, що увиразнилась у розробці подальшого дослідження 

проблеми використання біографічних досліджень у процесі створення  

біографічних цифрових наративів. 
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На шостому етапі – визначалися філософсько-педагогічні засади 

творчої діяльності у ході використання цифрових технологій. З’ясовувалися 

ознаки творчої діяльності у створеному цифровими технологіями 

віртуальному просторі. Формулювалися правила морально-етичної 

поведінки, дотримання авторських прав в процесі створення та поширення 

цифрових наративів у мережі. Методи: контент-аналізу монографічної, 

періодичної філософської, психологічної та педагогічної літератури на 

предмет визначення характеристичних особливостей творчої, інноваційної 

діяльності при створенні цифрових продуктів; аналіз юридичних джерел для 

з’ясування принципів дотримання авторських прав під час використання 

розміщеної в мережі продукції (тексти, фото, графіка, аудіо та відео файлів).  

На сьомому етапі дослідження на основі аналізу результатів 

проведених на попередніх етапах досліджень обґрунтовувалася концепція 

теоретико-методичного забезпечення проектування цифрових наративів у 

навчанні майбутніх магістрів освіти, визначалися її структурні елементи. 

Методи: загально інтелектуальні аналіз, синтез, співставлення, порівняння, 

індукції, дедукції, абстрагування,прогнозування, проектування, 

інтелектуального моделювання. 

На восьмому етапі досліджувався процес проектування цифрових 

наративів на предмет можливостей його використання для формування 

компетентностей ХХІ століття. Методи: аналіз літературних та інтернет-

джерел, документів ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій для 

визначення сутності категорії компетентності ХХІ століття, аналіз, синтез 

для з’ясування можливостей цифрових технологій щодо формування умінь 

громадян цифрового соціуму. 

На дев’ятому етапі здійснювалося проектування технології створення 

цифрових наративів. Зміст технології, складається зсімнадцяти 

функціонально пов’язаних етапів,які можна згрупувати у такі цикли: перший 

– початкове проектування (з першого до восьмого етапу); другий – 

завершальне проектування (з дев’ятого до п’ятнадцятого етапу); третій – 
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демонстрування з подальшим обговоренням (з шістнадцятого до 

сімнадцятого етапу). 

Методи: аналіз, синтез, дослідження функціональних взаємозв’язків 

між компонентами алгоритмізованого процесу створення цифрових 

наративів, їх візуалізація, проектування. Дослідження навчально-креативних 

можливостей цифрових технологій.   

Десятий етап дослідження передбачав розробку загальної 

варіативної моделі проектування цифрових наративів, що передбачає 

наявність та реалізацію п’яти взаємопов’язаних між собою компонентів: 

аксіологічно-мотиваційного, змістового, технологічно-базисного, 

праксеологічно-творчого, результативно-рефлексивного. На її основі можна 

розробляти методики навчання майбутніх магістрів освіти проектуванню 

цифрових наративів у різних освітньо-предметних галузях, професійно-

освітніх напрямах, у формальному й неформальному навчанні. Під час цього 

етапу було використано методи: абстрагування, конкретизація, 

узагальнення, порівняння, моделювання, проектування, візуалізації, 

схематизації. 

Одинадцятий етап було присвячено аналізу можливостей 

використання цифрових технологій для здійснення біографічних досліджень, 

а також моделювання ситуацій використання технологій для формування 

дослідницько-когнітивних умінь. Методи:аналізу, пошуку, нагромадження, 

систематизації, збереження, компонування, трансформування інформаційної 

продукції, оцінювання достовірності, вірогідності інформаційних джерел, 

декодування смислу інформаційних повідомлень. 

Дванадцятий етап передбачав обґрунтування методики формування 

контенту біографічного цифрового наративу та визначення можливостей 

цифрових технологій щодо з’ясування виду творчої продукції: фото, відео, 

аудіо, текстовий, інтегрований біографічний цифровий наратив. 

Методи:аналіз біографічних документів, встановлення якості їх переведення 
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у цифрову форму, пошук і знаходження матеріалів у мережі, проектування 

змісту наративу. 

Тринадцятий етап передбачав обґрунтування і розробку методичної 

системи проектування  біографічних цифрових наративів у навчанні 

майбутніх магістрів освіти як одного із варіантів реалізації загальної моделі 

проектування цифрових наративів. Варіативність виявляється у конкретизації 

виду цифрових наративів, зокрема, біографічних, які передбачено 

проектувати у навчальному процесі. Методи: аналіз, співставлення, 

порівняння, синтез, абстрагування, проектування. 

На чотирнадцятому етапі визначалися критерії та показники 

сформованості цифрової  компетентності у майбутніх магістрів освіти щодо 

проектування  біографічних цифрових наративів у навчанні майбутніх 

магістрів освіти. Було визначено три групи критеріїв, що дають можливість 

визначити рівень сформованості цифрової компетентності шляхом 

діагностики  характеру аксіологічно-мотиваційного та етичного ставлення до 

створення і використання цифрових наративів у навчанні студентів (критерій 

аксіологічно- мотиваційний, етично-норманивний), визначення умінь 

пошуку, вибору й оцінювання інформації (до них належать критерій 

сформованості когнітивних умінь, медіа  компетентності), виявлення у 

студентів сформованості творчих умінь, щодо створення нового 

інформаційного змісту на основі використання різних мультимедійних та 

веб-орієнтованих технологій (сюди відносяться: креативно-технологічний 

критерій, критерій педагогічної майстерності, прогностично-проективний – 

здатність продукувати творчий задум і планувати використання технологій 

для його реалізації). 

Визначення критеріїв сформованості цифрової компетентності щодо 

проектування біографічних цифрових наративів та їх показників 

здійснювалося на основі застосування таких методів: теоретичний аналіз 

проблеми, перебігу та результатів констатуючого експерименту, синтез, 

узагальнення, педагогічне проектування, встановлення взаємозв’язків між 
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процесом проектування цифрових наративів та формуванням когнітивних, 

творчих та технологічних умінь, медіа компетентності майбутніх магістрів 

освіти. 

П’ятнадцятий етап − передбачав характеристику перебігу 

формувального експерименту, в ході якого вивчалася динаміка змін 

аксіологічно-мотиваційного та етичного ставлення майбутніх магістрів 

освіти і викладачів до створення і використання цифрових біографічних 

наративів, сформованості умінь пошуку, вибору й оцінювання 

інформаційних повідомлень, творчих умінь, щодо створення нового 

інформаційного змісту на основі використання цифрових технологій під час 

реалізацій авторської методики проектування  біографічних цифрових  

наративів, перевірялась ефективність запропонованих форм, методів, 

технологій проектування цифрових продуктів, їх презентації та поширення в 

мережі. 

Методи: спостереження, аналіз поведінки учасників експерименту в 

ході спеціально створених навчально-дослідницьких ситуацій, анкетування, 

інтерв’ювання, бесіда, аналіз створених цифрових наративів, нетнографія, 

якісний порівняльний аналіз перебігу експерименту в групах польських та 

українських студентів. 

На шістнадцятому етапі відбувалась систематизація, узагальнення 

результатів педагогічного експерименту, обробка, аналіз, інтерпретація та 

опис емпіричних даних, візуалізація, схематична інтерпретація отриманих 

даних, формулювання висновків експериментального дослідження.  

Методи:статистична обробка і систематизація наукових фактів і 

даних; верифікація отриманої інформації шляхом зіставлення даних, 

оприлюднених у різноманітних наукових джерелах. 

Сімнадцятий етап передбачав прогностичну розробку перспективних 

наукових пошуків, спрямованих на науково-практичне використання 

результатів дослідження, рекомендацій щодо впровадження результатів 

дослідження. 
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Методи:педагогічна прогностика (аналіз, синтез, абстрагування, 

проектування, формулювання педагогічних прогнозів). 

Вісімнадцятий етап оформлення результатів дисертаційного 

дослідження, їх оприлюднення та публічний захист. Методи: візуалізації, 

схематизації, наукового пошуку та інтерпретації отриманих результатів.  

Інтерпретація результатів длянаписання тексту роботи, оформлення 

її вступу, висновків, опис використаних джерел та додатків, тексту 

автореферату дисертаційного дослідження. Оприлюднення результатів 

дослідження підготовка до захисту і захист основних результатів наукового 

дослідження. 

Розроблена методика наукового дослідження забезпечить реалізацію 

мети і завдань дисертаційного дослідження. 

 

Висновки до розділу 1. 

Ґрунтуючись на працях сучасних зарубіжних та вітчизняних науковців, 

розкрито сутність поняття «наративу» («narrative») як розповіді про певну 

послідовність подій, що відображає точку зору автора. Наратив розширює 

можливості збагачення розповіді почуттєво-емоційними та суб’єктивними 

характеристиками. На основі аналізу праць науковців представлено смислове 

поле значень цього поняття, а також контексти його трактування в різних 

галузях наукових знань, уточнено сутність споріднених смислових понять: 

«історія», «розповідь», «опис», «повідомлення», «текст», «розуміння», 

«інтерпретація», «досвід». 

Охарактеризовано сутність явища «наративного повороту» в соціально-

гуманітарних науках, що відображає важливі зміни у сучасній гуманістиці, 

які увиразнюються у можливості отримати нові знання шляхом дослідження   

їх наративної, тобто розповідної природи. У результаті «наративного 

повороту»  наратив стає предметом і методом наукового пошуку в філософії, 

антропології, культурології, психології, соціології, політики, історії, права, 

медицини і, що особливо важливо для  дослідження, – педагогіки. 
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На основі аналізу монографічної, періодичної, енциклопедичної 

літератури та дисертаційних досліджень зарубіжних учених з’ясовано 

сутність поняття цифровий наратив (від англ. «digitalnarrative») як нової 

категорії, що виникла для опису використання людьми цифрових технологій 

з метою розповіді різних історій. Цифровий наратив є динамічним засобом 

передачі інформаційних повідомлень, у якому слово, образ і звук виражені в 

спільному цифровому коді. Цифровий наратив можна трактувати як спосіб 

передачі раціонально-логічної та почуттєво-емоційної складових 

інформаційного повідомлення за допомогою цифрових технологій, що дає 

можливість розширити, поповнити ряд смислів та відтінків в ході 

інтерпретації власної точки зору на подію, про яку розповідається. До 

категорії «цифровий наратив» можна віднести цифрові тексти, презентації, 

розповіді, розміщені на блогах, відеокліпи, анімаційні фільми, відеоблоги, 

фотоколажі, описи подій в соцмережах, твітер-романи та ін. 

Запропоновано власне бачення класифікації цифрових наративів, яка 

увиразнюється на основі таких ознак:  тематика,  технології створення, спосіб 

передачі інформаційних повідомлень до реципієнтів, кількість осіб, які 

беруть участь у проектуванні, створенні, сприйманні цифрових наративів. 

Тематика цифрових наративів охоплює досить широкий діапазон: від 

особистих історій, казок до опису історичних подій; від дослідження життя у 

власному довкіллі до пошуку життя в різних куточках всесвіту, тобто 

стосується практично всього, що відбувається. Серед тематичного 

різноманіття цифрових наративів у дослідженні виокремлено біографічні 

цифрові наративи, що трактуються як використання цифрових технологій 

для рефлексивної розповіді про життєвий шлях людини. Одним із видів 

біографічних цифрових наративів є автобіографічні. Актуалізація уваги саме 

на біографічних цифрових наративах пояснюється можливостями їх 

використання щодо розвитку особистісної рефлексії, що ґрунтується на 

підвищеній зацікавленості до подій, які стосуються життя студентів. 

Визначено види цифрових наративів за способами передачі та отримання 
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інформаційних повідомлень, на основі технологій, що реалізують цей процес: 

аудіо, відео, графічні, текстові, фото, комплексні. 

Окреслено основні властивості цифрового наративу, а саме: 

технологічність, рефлексивне розкриття конкретної теми, наявність сюжету, 

поєднання звукової, текстової та образної експресії, актуалізація певної точки 

зору; функції цифрових наративів: забезпечення акцептації точки зору автора 

реципієнтами цифрового наративу, реалізація інтерактивності між авторами 

та реципієнтами наративів, розвиток когнітивних, комунікативних і творчих 

умінь суб’єктів наративної взаємодії, їх консолідація на основі теми 

наративу. 

Охарактеризовано форми цифрових наративів до яких належать: 

документальні, художні, короткометражні, анімаційні фільми, мікрофільми, 

радіопрограми, рекламні відеоролики, відеофрагменти, презентації, фото 

слайди, електронні тексти та ін. Розкрито сутність проектування цифрових 

наративів, що полягає в описі, схематизації використання цифрових 

технологій для придумування й розповідання рефлексивних історій. До  сфер 

поширення цифрових наративів належать масмедіа, різні види професійної 

діяльності (медична, мистецька, педагогічна, політична, рекламна індустрія 

та ін.). Цифрові наративи застосовуються у всіх ланках неперервної  

формальної (дитсадки, школи, вищі навчальні заклади, інститути 

післядипломного навчання) і неформальної (громадські та приватні центри, 

академії, бібліотеки, підприємства, творчі майстерні, студії та ін.) освіти. У 

першому розділі також представлена методика дослідження як сукупність та 

послідовність використаних для розв’язання завдань дослідження 

теоретичних та емпіричних методів.  

У розділі  представлено методику дослідження, в якій розроблено 

схему наукового пошуку, що здійснювався упродовж 2010-2016 рр. і 

охоплював чотири основні етапи. На першому етапі (2010-2013рр.) – 

теоретично осмислено проблему (з’ясовано актуальність та доцільність 

наукового дослідження,   встановлено наявні суперечності, сформульовано 
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концептуальні ідеї, гіпотези та завдання дослідження), розроблено науковий 

апарат та методику дослідження, здійснено бібліографічний аналіз та 

первинну обробку дослідницьких матеріалів щодо сутності й змісту основних 

категорії дослідження; вивчено філософську, педагогічну, психологічну, 

соціологічну, та культурологічну літературу з проблеми конвергенції 

цифрових технологій з наративним навчанням, що призвело до виникнення 

категорії «цифровий наратив» та ареалу його поширення у міжнародному 

освітньому просторі; вивчено теоретико-методичні засади використання 

цифрових наративів в зарубіжному освітньому просторі, проаналізовано 

основні підходи та концепції; результати наукових досліджень, проектів 

спорідненої тематики представлених в мережі Інтернет, авторефератах, 

дисертаційних роботах щодо використання цифрових наративів у освітніх 

практиках вищих навчальних закладів. 

На другому етапі (2013-2014 рр.) – розпочато проведення 

констатувального етапу педагогічного експерименту, вивчено стан 

використання цифрових наративів у вітчизняному освітньому просторі, 

рівень технологічної обізнаності майбутніх магістрів освіти, щодо 

використання ними цифрового та програмного забезпечення; здійснено 

теоретичний аналіз стану поширення цифрових наративів у медіапросторі 

України; на основі аналізу результатів попереднього етапу дослідження 

обґрунтовано концепцію теоретико-методичного забезпечення проектування 

цифрових наративів у навчанні майбутніх магістрів освіти, визначено її 

структурні елементи; опрацьовано результати констатувального етапу 

педагогічного експерименту. 

На третьому етапі дослідження (2014-2015 рр.) – розроблено 

педагогічну технологію проектування цифрових наративів та модель 

проектування цифрових наративів; з’ясовано можливості використання 

цифрових технологій для здійснення біографічних досліджень, а також для 

формування дослідницько-когнітивних та творчих умінь; обґрунтовано і 

розроблено методичну систему проектування біографічних цифрових 
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наративів у навчанні майбутніх магістрів освіти як одного із варіантів 

реалізації моделі проектування цифрових наративів; обґрунтовано категорію 

цифрової компетентності майбутніх магістрів освіти в ході проектування 

біографічних цифрових наративів, визначено критерії її сформованості, 

розпочато проведення формувального  етапу педагогічного  експерименту. 

На четвертому етапі (2015-2016 рр.) – завершено формувальний  етап 

педагогічного експерименту,систематизовано й узагальнено його результати, 

доведено ефективність створеної методичної системи проектування 

біографічних цифрових наративів у навчанні майбутніх магістрів освіти, 

окреслено перспективи творчого використання методичної системи у різних 

ланках формальної і неформальної освіти в Україні, визначено напрями 

подальших досліджень проблеми. 
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РОЗДІЛ 2 
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НАРАТИВНО-ЦИФРОВОГО НАВЧАННЯ 

 
2.1. Теоретичні засади наративного навчання 

 
Починаючи з 80-их років минулого століття, після опублікування праць 

відомого американського педагога і психолога у галузі дослідження 

когнітивних процесів Джерома Сеймура Брунера (J.S. Bruner) 

[19; 233; 234; 235; 236] зарубіжними науковцями почала активно 

досліджуватися проблема наративного навчання. У вітчизняному 

педагогічному просторі наративний підхід залишається малодослідженим. 

Вивчення наративного підходу потребує детального дослідження концепції 

Дж. Брунера, основні положення якої є значущими не тільки з огляду на 

актуальність когнітивно-творчого розвитку всіх суб’єктів навчального 

процесу, а й на демократизацію та гуманізацію освіти вцілому.  

Джером Сеймур Брунер народився 1 жовтня 1915 року вНью-Йорку в 

сім’ ї емігрантів зі Східної Європи й був четвертою дитиною у батьків. До 

того, як стати всесвітньовідомим психологом та педагогом, йому довелося з 

раннього дитинства пережити чимало життєвих випробувань долі. Хлопчик 

народився сліпим і не бачив до семи років, аж доки не пережив цикл 

численних операцій поетапного видалення катаракт з очей. Хірургічні 

втручання повернули дитині зір, але з самого малечку і до останніх днів очі 

професора були закуті в масивне скло окулярів. Позитивне світобачення, 

незламність духу й жага пізнання «непоборного оптиміста», як називали 

Джерома Брунера, допомогли йому не тільки гідно вистояти в життєвих 

випробуваннях, яких на його долю випало чимало, а й відслужити в армії, 

самотужки перетнути океан на човні під вітрилами, стати видатним, 

визнаним у світі вченим, професором Гарвардського, Оксфордського, Нью-

Йоркського університетів,  активним реформатором освіти США, очільником 

досліджень Національної АН США по вдосконаленню методів викладання 

природничих і точних наук, результати яких мали значний вплив на розвиток 
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освіти в багатьох країнах світу, одним з кращих фахівців в галузі досліджень 

когнітивних процесів [18]. 

У Гарвардському університеті під його керівництвом було створено 

Центр досліджень когнітивних процесів (1961-1972 рр.), де результати та 

методи експериментальної психології, лінгвістики, вікової психології, 

антропології, філософії та досліджень в галузі когнітивних процесів, 

штучного інтелекту вперше були об’єднані в єдину дисципліну – когнітивну 

науку. Зробивши вагомий внесок у розвиток когнітивної теорії в психології, 

педагогічної психології, педагогіки, історії та філософії освіти Джером 

Брунер став ще й засновником глобальної трансформаційно-інтерпретаційної 

парадигми у навчанні, яка дістала назву «наративної». Наголосимо, що 

когнітивна теорія Дж. Брунера і, зокрема, наративний підхід, ґрунтується на 

поглядах видатного російського психолога Л. Виготського, вплив поглядів 

якого на науково-дослідницьку діяльність Дж. Брунера аналізується в праці 

«Виготський і освіта: дидактичні засади застосування соціо-історичної 

психології» [422]. Американський учений, узагальнюючи дослідження 

впливу наукового спадку Л. Виготського на розвиток різних галузей науки, 

визначає сфери особливого впливу. Серед них виокремлює: психологію, 

нейропсихологію, нейролінгвістику, психолінгвістику, кібернетику і 

когнітивну педагогіку, концептуальні засади якої і визначив Дж. Брунер [422, 

49]. 

У 1962 році Дж. Брунер написав вступ до першого англомовного 

видання праці Л. Виготського «Мислення і мова», в якому відзначив, що 

«Концепція розвитку Л. Виготського водночас є теорією освіти» [423]. 

Прикметно, що у 1987 році (через 25 років потому) Дж. Брунер у вступі до 

англомовного  видання вибраних творів  Л. Виготського наголосив: «Коли я 

чверть століття тому зазначив, що концепція розвитку Л. Виготського є 

також і теорією освіти, я, навіть, наполовину не усвідомлював її глибини. В 

дійсності, його освітня теорія є теорією культурної трансмісії і водночас 

теорією розвитку. Для освіти застосування концепції Виготського відіграло 
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значну роль нетільки в питанні реалізації розвитку індивідуального 

потенціалу, але й в усвідомленні впливу історичної експресії та людської 

культури на становлення Людини» [423,1-2]. Л. Виготський визначав освіту, 

з одного боку, як важливий фактор когнітивного розвитку, а з другого – як 

квінтесенцію соціокультурної діяльності, і вважав, що здатність учити й 

учитись під час навчання є фундаментальною властивістю людських істот.  

Слова Дж. Брунера: «Виготський звертається до нас із майбутнього», – 

свідчать про визнання могутнього потенціалу наукових здобутків видатного 

російського психолога провідними вченими-когнітивістами [423,31] 

 Робота Дж. Брунера «Культура освіти», в якій зосереджено увагу на 

проблемі наративного підходу у навчанні як важливої методології 

когнітивного розвитку, стала однією з найбільш цитованих англомовних книг 

в літературному просторі освітніх видань. У ній учений розглядає широке 

коло педагогічних проблем – від елементів життєвої педагогіки, завдань, 

можливостей освіти до негативних аспектів традиційної освітньої практики, 

що кардинально впливають на всю освітню систему, а також шукає й 

знаходить відповіді на питання, якою ж повинна бути школа в сучасному 

інформаційному суспільстві. В книзі переконливо доводиться важливість 

використання наративу як засобу усвідомлення людиною себе і свого місця в 

світовій культурі, що дозволяє їй зрозуміти теперішнє, минуле й майбутнє.  

 Дж. Брунер звертає увагу на появу у ХХ столітті нового когнітивного 

напряму, який він називає «інтерпретаційною парадигмою».Учений зазначає, 

що наративний спосіб мислення спочатку було визначено в  

літературознавстві, але поступово сфера його застосування поширилася на 

історичні та соціальні науки, гносеологію й дедалі все частіше наратив почав  

застосовуватися і в педагогічній науці. Саме тому в останні десятиліття 

проблема наративу почала привертати пильну увагу представників самих 

різних наукових дисциплін – лінгвістів, літературознавців, філософів, 

істориків, психологів, педагогів, журналістів.  
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У наративному (інтерпретаційному) підході метою є розуміння, 

основним інструментом якого є наратив.Так, Джером Брунер зазначає, що 

наратив – це форма спілкування між людьми, збереження й передачі 

знань, яка є самою природною і самою ранньою формою організації досвіду 

[19]. Будь-який наратив описує певну послідовність подій, що має певний 

смисл. Таким чином, наратив несе важливу інформацію, яка заслуговує  на 

те, щоб про неї розповідали, тобто розповідь про ці події має смисл. Зазвичай 

оповіді створюються про ті події, які порушують звичний перебіг життя: 

містять елементи несподіваності або факти, що можуть викликати сумніви у 

слухачів. Смисл оповіді полягає саме у тому, щоб неочікувані події отримали 

певне пояснення, нівелювались сумніви слухачів, внутрішні конфлікти 

знаходили хоча б часткове розв’язання. У книзі «Життя як наратив» Дж. 

Брунер обґрунтовує та доводить наявність наративів у людському житті, 

людському розумі, ідентифікує їх для успішного застосування в отриманні й 

організації досвіду. «Наша здатність засвоювати досвід через наратив, це не 

просто дитяча гра, а інструмент, який створює умови для розуміння 

найглибших пластів нашого життя, від колискових перед сном – до 

оптимального функціонування бюрократичної системи» [19].  

Будь-який наратив (оповідь) про реальні чи уявні події, навіть, самий 

простий, передбачає наявність дійової особи, яка робить певні дії, спрямовані 

на досягнення певної мети, в певних умовах і за допомогою відповідних 

засобів. Рушійною силою виступає інтрига – певна вихідна невідповідність 

між вказаними елементами ситуації. Інтрига є преамбулою оповіді, яка 

закінчується описом вихідних умов (наприклад: «Я йшов роздумуючи по 

вулиці, аж раптом …». Після цього відбувається щось, що порушує звиклий 

хід подій. Потім починається або відновлення впорядкування речей, або 

перехід на інший рівень (в певний новий стан), де все відбувається вжеза 

новими правилами. Оповідь закінчується поверненням у вихідний стан, який 

в світлі всього того, що відбулося, набуває певної нової якості).  
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На всіх цих етапах присутній момент очевидної чи прихованої оцінки, 

хоча звиклий опис подій може маскувати цей аспект наративу. Відмітимо 

також, що оповідь частіше за все розгортається в двох аспектах: в свідомості 

головного героя (суб’єктивний аспект) і в описі оповідача (об’єктивний 

аспект)[19, 145-146]. Очевидним є те, що будь-який наратив передбачає, 

описує певну послідовність подій, яка вже несе певний смисл, але слід 

зазначити, що не будь-яка послідовність подій заслуговує на те, щоб про неї 

розповідали. Таким чином, будь-який наратив включає два аспекти: 

послідовність подій та їх можливу оцінку. 

Стосовно структури наративу вчений відмічає, що для наративу є 

характерним наявність двостороннього зв’язку між цілим і його частинами. 

Події, що передаються через наратив, мають значення в цілісності всієї 

оповіді, хоча наратив, як такий, створюється із окремих епізодів. Саме звідси 

походить особлива властивість наративу – наратив не підлягає 

поясненню, а тільки інтерпретації. Наратив не можна пояснити, можна 

лише запропонувати свою версію його інтерпретації. 

Вчений вважає, що, інтерпретуючи події минулого й сучасного за 

допомогою наративу, людина не просто вдосконалює свої когнітивні уміння, 

але й набуває досвіду певної внутрішньої опори (свободи), долає сформовані 

комплекси, страх, невпевненість, упередженість та ін. Наратив виступає як 

засіб (інструмент) мисленєвого конструювання минулих, теперішніх і 

майбутніх ситуацій, що таким чином дозволяє розвивати уміння розуміти не 

тільки себе, а й думки, почуття та наміри інших людей. Звертаючись до 

питання, як ми інтерпретуємо сучасне, минуле й можливе, використовуючи 

засоби мови (засвоєння якої відбувається ще в ранньому дитинстві, а до 

оволодіння наративом потрібно оволодіти ще певними уміннями), необхідно 

розглянути основні етапи цього аспекту пізнавального процесу, попередньо 

звернувшись до природи наративу. Дж. Брунер висуває гіпотезу: опис 

реального світу будується за аналогічною принциповою моделлю, що й опис 

будь-яких уявних світів. І важко відповісти, що тут є первинним – реальність 
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чи її опис. Зрозуміло одне: оволодіння технологією наративу допомагає 

краще пізнавати світ. 

При наративному підході активне й об’єктивне вивчення проблеми, що 

виникла в людини, спрямоване не на досягнення повної єдності думок, а на 

розширення сфери усвідомленості, що потребує застосування різноманітних 

підходів та моделей. Будь-яка інтерпретація подій, якщо вона будується 

професійно й незаангажовано, без прагнення домінувати, нав’язувати свою 

точку зору сприяє більш адекватному розумінню речей, розширенню 

світобачення людини, розвитку толерантності,  неупередженого ставлення до 

оточуючого середовища. Дж. Брунер зауважує: «Критичний порівняльний 

аналіз різних інтерпретацій одного й того ж явища, його історій і можливих 

траєкторій подальшого розвитку, по суті, дуже схожий з науковим 

дослідженням» [19; 115, 150]. 

Говорячи про риторичні аспекти наративу, слід звернути увагу на 

ставлення самого оповідача до оповіді, його мотивів, адже в кожному з цих 

аспектів виявлено присутній момент оцінювання. Метою будь-якої оповіді є 

знаходження взаєморозуміння. В оповіді позиція оповідача значною мірою  

впливає не тільки на відбір фактів, але й на спосіб їх конструювання. Одна з 

функцій наративу полягає у тому, щоб зробити життя простішим, допомогти 

оповідачу й слухачам розібратися в життєвих ситуаціях, розширити 

горизонти досвіду, відкрити для себе нові можливості.Слід зауважити, що 

мистецтвом наративу володіють не тільки письменники, вчені, актори, цим 

мистецтвом можуть оволодіти всі. Та найбільш успішно, з великою користю 

наративний метод можна використовувати в освітніх навчальних закладах 

(вчителями та учнями, викладачами й студентами).  

Наратив завжди багатогранний та різноплановий, його функцією є 

допомога оповідачу й слухачам розібратися в ситуації, яку презентують, 

а метою – знаходження взаєморозуміння. Розуміння на відміну від 

пояснення не претендує на вийнятковість, оскільки одна й та сама подія може 

бути інтерпретована різними людьми по-різному. Наративи і способи їх 
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осмислення принципово неоднозначні, так як смисли є вираженням певної 

позиції суб’єкта. Від наративу, як зазначає Дж. Брунер, вимагається не 

стільки істинність в аспекті наукової чіткості, скільки правдоподібність й 

прагматична користь.   

Будь-який наратив повністю не виключає множинності різних версій чи 

альтернатив, що можуть відображати наявність принципово різних точок 

зору на один і той самий предмет, ситуацію, подію. Виникає можливість   

вибору найбільш відповідної із можливих інтерпретацій. Та чи інша 

інтерпретація подій минулого чи теперішнього грамотно й неупереджено 

сконструйована на принципах гуманізму й демократії може сприяти більш 

адекватному розумінню речей, точок зору опонентів, знаходженню 

порозуміння між представниками різних культур, етносів, рас та релігій, 

розширенню горизонту неупередженого світосприймання.Неспівпадання 

точок зору чи способів осмислення проблеми не повинно призводити до 

конфліктних ситуацій. Коли вони все ж виникають, то найкращим способом 

їх розв’язання є проведення дискусії з метою пошуку взаєморозуміння та 

прийняття компромісних рішень, оскільки  наративний підхід і передбачає 

«вивчення проблем людини, спрямоване не на досягнення ідеальної єдності, 

а на розширення сфери її свідомості, що передбачає різноманітність підходів 

та моделей»  [19,120].  

Процес наукового пошуку, зазначає вчений, споріднено близький, 

схожий на створення наративу. Він передбачає, в певній мірі, формулювання 

гіпотез, їх перевірку, уточнення й систематизацію. Дослідник аналізує, 

відбирає різні ідеї, обмірковує проблему, по-різному комбінує елементи, 

намагаючись отримати осмислену загальну картину для усвідомлення 

характеру труднощів та протиріч, які виникають в процесі творення. 

У цьому аспекті цікавим є думка Джеймса Конанта (ConantJ.), 

професора Гарвардського університету, що з 1933 року до 1953 рік обіймав 

посаду президента цього навчального закладу. Він доводив, що всю історію 

науки можна представити у вигляді серії наративів про досягнення видатних 
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вчених, що ставили перед собою й вирішували фундаментальні проблеми. 

Критики заперечували його теорію, наголошуючи на тому, що при всій 

цікавості таких історій, все це, все ж не наука. Дж. Брунер, погоджуючись з 

таким зауваженням, зазначав: «Я цілком згоден з таким зауваженням і не 

пропоную замінити один предмет іншим. Я лише хочу підкреслити, що 

викладання наукових дисциплін повинно будуватися таким чином, щоб воно 

не зводилось просто до демонстрації готових продуктів пізнання, до набору 

сухих фактів і теорій. В ньому повинен знайти відображення і живий пульс 

дослідницької думки» [19, 150].  

Велику увагу Джером Брунер приділив вивченню наративу як 

специфічного способу мислення й структурування людських знань, а також 

як методу навчання. Один з його численних афоризмів звучить так: «Будь-

який предмет може бути доступним дитині будь-якого віку, якщо тільки 

знайти адекватну форму його подачі» [19,143]. Такий підхід дає підстави 

стверджувати, що будь-яка сфера знання може бути побудована й 

орієнтована на різні рівні складності й знання, які не виявляються в готовому 

вигляді, а конструюються. Параметри такого конструювання (рівень 

абстрагування, складності) можуть варіюватися. Вчений зосереджує увагу на 

тому, що в галузі викладання предметів повинні існувати технології, що 

забезпечать найкращий результат навчання, зокрема, «м’які технології», 

суттєвим компонентом яких є відхід від розуміння науки як певного 

кінцевого продукту, готового набору відповідей на стандартні запитання, 

перенесення акценту на внутрішні резерви, що задають напрям наукового 

пошуку й на виявлення загальної методології дослідження. 

Одним із важливих складових процесу створення наративу є 

протиріччя, що потребує обговорення проблеми з метою знаходження її 

ров’язування. Вміння відчувати, бачити протиріччя, чутливість до них 

дозволяє людині знаходити основні елементи для побудови власних 

наративів й перетрансформовувати зовнішні загрози в практичні проблеми, 

для розв’язання яких вже існують ті чи інші ефективні засоби. Аналіз 
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структури наративу здатен допомогти людині розібратися в оточуючій 

реальності, в образі картини світу, що у них складається. Мова йде не лише 

про традиційні методи аналізу смислів, але й про ті грандіозні можливості 

отримання й трансформування інформації, які відкриваються в зв’язку з 

розвитком комп’ютерних технологій та Інтернету [19, 121-122]. Вчений 

зазначає: «Важливість наративу я бачу в тому, що з його допомогою ми 

можемо інтегрувати вивчення людини, суспільства, історії, літератури, 

права… наратив, не дивлячись на свою внутрішню жорстку структуру, має 

здатність примусити нас по-новому подивитися на звичні речі» [19, 122]. 

Щодо проблеми використання наративу, як специфічного інструменту 

побудови певної концепції реальності, вчений вважає, що звернення до 

наративу завжди пов’язане з використанням (очевидним чи імпліцитним) 

цілого ряду фундаментальних категорій, які характеризують життя соціуму. 

Дж. Брунер виокремлює дев’ять універсальних категорій, що неодмінно 

присутні в будь-яких наративних оповідях. Наведемо їх коротку 

характеристику: 

1. Специфічна структура часу. Наратив сегментує час не за часовими 

параметрами, а за важливими подіями (наративний час завжди 

співвідносний з оповідачем, який виокремлює значущість тих чи інших 

подій). Будь-який наратив завжди включає початок, середину й 

закінчення, використовуючи для цього вільні прийоми наведення 

часових відносин: переривання оповіді, звернення до минулого, 

майбутнього тощо. Таким чином, сприймання наративу пов’язане з 

побудовою внутрішньої моделі розгортання подій, де суб’єктивна 

значущість деталей виступає головним структурним фактором. 

2. Загальне через конкретне. Наратив завжди стосується конкретних 

людей чи подій. Але переказ подій є не самоціллю, а лише засобом 

передачі якогось більш значущого змісту. Характер сприймання 

наративу залежить від багатьох культурних, історичних обставин, а 

жанрові межі виявляються досить умовними. Функціонуючи наратив 
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так чи інакше відтворює літературні жанри (комедія, трагедія, іронія та 

ін.) й з форм простого відтворення реальності перетворюється в засіб її 

створення. 

3. Мотивація вчинків. Будь-які наративи, в переважній більшості, 

оповідають про людські вчинки, за якими стоять причини, мотиви, 

прагнення, оцінки тощо. За подіями, що описуються, слухачі 

наративних історій мають можливість визначити внутрішні механізми 

поведінки, але дії персонажів не детермінуються виключно й 

безальтернативно їх внутрішніми станами. Наратив стає принципово 

можливим лише в умовах певної свободи дій. Постійна наявність 

можливості вибору в діях людей протиставляє наратив поясненню в 

термінах причинності.  

4. Герменевтична композиція. Наратив ніколи не буває повністю 

однозначним й завжди допускає різні тлумачення. Причому не існує ні 

раціональної процедури, яка б дозволяла апріорно вибратихоча б одне з 

можливих тлумачень в якості істинного, ні емпіричного методу для 

його верифікації. Мета герменевтичного аналізу полягає у виробленні 

переконливої й несуперечливої інтерпретації даного наративу, того 

варіанту прочитання, яке в найкращий спосіб відповідає всім його 

деталям. 

Одна з особливостей сприймання наративу полягає в тому, що, 

зацікавившись оповіддю як такою, виникає інтерес до більш уважного 

сприймання кожної його деталі. Друга особливість наративу полягає у тому, 

що він пробуджує бажання зрозуміти чому саме цей автор пропонує даний 

наратив в даних обставинах. Природа наративу змушує нас підтримувати   

авторську позицію, недивлячись на те, що він може займати позицію 

відстороненого, неупередженого оповідача. 

5. Імпліцитна канонічність. Тільки та оповідь заслуговує на увагу 

слухачів, яка містить в собі щось незвичне, що чимось відрізняється від 

звичної картини реальності. «Наративна реальність» завжди канонічна 
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або сприймається як відхилення від деякої канонічності. Реальність, що 

створюється за допомогою наративу, внутрішньо глибоко пов’язана з 

очікуваним, звичним, унормованим порядком речей. Проте зв’язок цей 

не завжди прямий, оскільки повна відповідність канонічним нормам 

часто викликає втрату інтересу й зацікавленості.  

Тому застосування наративу спрямоване на привернення уваги читачів, 

слухачів. Таким чином, наратив виконує дві функції: з одного боку він 

пов’язує з канонічною (існуючою) реальністю, з другого – змушує 

(допомагає) по-іншому подивитись на відомі речі. А внутрішня готовність до   

нового бачення стосовно описуваної реальності робить нас чутливішими до 

будь-яких нових варіантів наративного стилю. 

6. Багатозначність референцій (смислів). Якщо вести мову чому 

присвячений той чи інший наратив, – то завжди залишається місце для 

дискусій. Наратив створює власну реальність, яка може по-різному 

інтерпретуватись, що докорінно відрізняється від того, до чого тяжіє 

наука, де ідеалом опису виступає чітка визначеність. 

7. Колізія (суперечність) як центральний елемент наративу. Будь-

який наратив базується на внурішньому конфлікті, сутність якого 

полягає в порушенні певних норм. Гострота цього конфлікту в значній 

мірі й визначає інтерес читачів чи слухачів до даного наративу. 

Оскільки в його компонентній структурі завжди є дійова особа, дія, 

ситуація, мета та засіб, то порушення балансу між будь-якими з цих 

компонентів призводить до виникнення колізії, що, в свою чергу, є 

поштовхом до подальшого розвитку подій. 

Як зазначає Дж. Брунер, події, що відображає наратив, не є чимось раз і 

назавжди визначеним. Оскільки вони завжди відображають конкретні 

історичні й культурні умови, їх трактування може з часом поступово 

змінюватися. 

8. Можливість узгодженості думок. Під час створення наративу завжди 

є можливість узгодження між собою різних варіантів інтерпретацій, 
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оскільки вони носять суб’єктивний характер. Крім того, суперечки 

щодо інтерпретації подій значно легше узгодити, ніж дискусії, що 

стосуються фактів і логічних доказів. Це є важливим аспектом в 

розумінні того, як за різноманітності думок досягається достатній 

рівень порозуміння між людьми, без якого неможлива їх соціальна 

взаємодія в житті. 

9. Історична складова наративу. Розглядаючи історію як систему 

інтерпретації минулого, яка активно формує реальні суспільні 

відносини – відносини домінування й підкорення, співучасті чи 

відчуженості, відносин щодо перспектив розвитку особистості, наратив 

використовується для осмислення їх як безперервного процесу в якому 

необхідне виявлення наявності певних подій, ситуацій, що стали 

поворотними пунктами подальшого розвитку [19]. 

Зазначимо, що наративний підхід є одним з домінуючих у навчально-

освітніх практиках англомовних країн і невпинно поширюється в 

міжнародному освітньому просторі. Все ж відверто кажучи, існують позиції, 

які наголошують на непридатності наративу в якості методу наукового 

пізнання. Відповідно до такого підходу оповідь не може бути джерелом 

істинних знань, так як тільки парадигматичний спосіб пізнання, характерний 

для класичної науки і логіки, гарантує встановлення істини.Щодо дискусій 

про використання наративу та наративного аналізу в якості наукового методу 

пізнання Дж. Брунер зауважує: «Ніхто не заперечує, що методи точних наук 

значно розширили наші можливості в оволодінні природою, особливо 

фізичною. Але чи слідує з цього висновок, що будь-який інший метод 

пізнання потрібно вважати ненауковим, здатним породжувати тільки ілюзії? 

Я особисто так не вважаю. Візьму на себе сміливість стверджувати, що 

догматичне розуміння «наукового методу» в його чистому вигляді так само 

шкідливе для неупередженого наукового пізнання, як і його формального 

антиподу – релігійного догматизму» [19, 174]. 
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Аналізуючи сучасні проблеми в освіті, Дж. Брунер констатує наявність 

парадоксальної ситуації, при якій з одного боку колосальні зусилля 

спрямовуються на розвиток в учнів наукового мислення (способом перевірки 

гіпотез, виявлення логічних протиріч, коректного використання понять), яке 

сприятиме формуванню у них наукового світобачення, а з іншого –  

виявляється, що реальне життя проходить переважно у світі, який будується 

згідно з правилами й прийомами наративу. Вчений зауважує, що 

закономірним постає питання про не виконання системою освіти своєї 

основної функції – підготовки підростаючих поколінь до життя в сучасному 

суперечливому й швидкозмінному світі. На думку  Дж. Брунера, щоб змінити 

таку ситуацію, необхідно ширше застосовувати методи пов’язані з 

наративним аналізом та розвитком рефлексії. 

На основі аналізу праць американського вченого «Життя як наратив», 

«Культура освіти» нами було виокремлено концептуальні засади наративного 

підходу, що виявляються в таких положеннях: 

• наратив – це форма спілкування між людьми, збереження й 

передачі знань, яка є самою природньою і самою ранньою 

формою організації досвіду; наратив описує певну послідовність 

подій, що має певний смисл; 

• будь-який наратив включає два аспекти: послідовність подій та їх 

можливу оцінку; 

• наратив  підлягає інтерпретації; 

• створення наративу сприяє більш адекватному розумінню речей, 

розширенню світобачення людини, розвитку толерантності,  

неупередженого ставлення до довкілля 

• функцією наративу є допомога оповідачу й слухачам зрозуміти 

ситуацію, прояку йде мова, а метою – знаходження 

взаєморозуміння; 

• наратив сприяє більш адекватному розумінню речей, точок зору 

опонентів, знаходження порозуміння між представниками різних 
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культур, етносів, рас, та релігій, розширенню горизонту 

неупередженого світосприймання; 

• процес створення наративу споріднено близький, схожий до 

процесу наукового пошуку; 

• всю історію науки можна представити у вигляді серії наративів 

про досягнення видатних вчених, що ставили перед собою й 

вирішували фундаментальні проблеми; 

• наратив є специфічним способом мислення й структурування 

людських знань,  томувін може виступатияк метод навчання; 

• в галузі викладання предметів повинні існувати технології, що 

забезпечать найкращий результат навчання, зокрема, «м’які 

технології», суттєвим компонентом яких є наратив; 

•  аналіз структури наративу здатен допомогти людині розібратися 

в оточуючій реальності, в образі картини світу, що у них 

складається; 

•  наратив характеризується специфічною структурою часу, 

оскільки час сегментується за важливими подіями, а не за 

часовими параметрами; 

•   у наративі переказ конкретних подій призводить до узагальнень: 

загальне через конкретне; 

•  через наратив визначається мотивація вчинків; 

•  наратив ніколи не є однозначним й завжди допускає різні 

тлумачення; 

•  наративу притаманна імпліцитна канонічність. Наратив при 

цьому виконує дві функції: пов’язує оповідь з канонічною 

реальністю та виявляє приховану внутрішню готовність до 

прийняття нового бачення описуваної реальності; 
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•  наратив створює власну реальність, яка може по різному 

інтерпретуватись, що докорінно відрізняється від того, до чого 

тяжіє наука, де ідеалом опису виступає чітка визначеність; 

•  наратив базується на внутрішньому конфлікті, сутність якого 

полягає в порушенні певних норм, а його гострота в значній мірі 

й визначає інтерес до даного наративу для читачів чи слухачів; 

•  пристворенні наративу завжди узгоджуються різні варіанти 

інтерпретацій, оскільки вони мають суб’єктивний характер; 

•  наратив використовується для осмислення неперервного 

історичного процесу в якому необхідно виявити наявність певних 

подій, ситуацій, що стали поворотними пунктами подальшого 

розвитку. 

Отже, Дж. Брунер довів, що наратив є важливим інструментом, 

методом пізнання та обґрунтував наративний підхід у навчанні як шлях 

розвитку когнітивних здібностей, збагачення освітнім досвідом суб’єктів 

навчального процесу. Очевидною є потреба дослідження зарубіжного досвіду 

реалізації наративного підходу в професійній педагогічній освіті. 
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 2.2 Педагогічні основи створення і застосування наративів 

Великий вплив на виховання сучасних дітей мають електронні мас-

медіа, що нав’язують учням віртуальні образи поведінки, які часто є набагато 

цікавішими за їх власний, буденний, інколи рутинний щоденний досвід. 

Задовольняючи себе такою віртуальною реальністю, учень, замість того щоб 

знаходити сенс у власних стосунках, життєвих ситуаціях, що є первинними 

на відміну від медіапродуктів, припиняє творчо мислити, діяти, ставити 

перед собою вимоги щодо плекання паростків самоствердження, 

самореалізації і задовольняється мас-медійною дійсністю. Таким чином, 

відбувається підміна реального світу віртуальним, створюються умови для 

розвитку різних видів кіберзалежності.Мистецтво розповіді, передусім, 

спрямоване на пошук втраченої довіри до можливостей повернути 

привабливість реаліям власного життя, разом з тим воно вчить виробленню 

суспільної чутливості, умінню слухати себе та інших людей, будувати 

стосунки на взаєморозумінні та повазі один до одного в той же час, 

зберігаючи свою ідентичність й толерантно ставлячись до чужої 

самоідентичності, що є надзвичайно важливим в епоху цифрових, 

уніфікуючих технологій. 

З 80-х років ХХ століття у зарубіжних освітніх практиках набув 

широкого поширення наративний підхід, що передбачає активізацію 

словесних методів інтерпретації життєвого досвіду у формі складання 

різноманітних оповідей, які передбачають стимуляцію процесів самопізнання 

та саморозвитку особистості. Цій проблемі присвячені праці таких 

зарубіжних учених: Дж. Айзенберг (Isenberg J.) [301], Дж. Брунера (J. Bruner) 

[19, 234], С. Візерел (WitherelC) [427], К. Еган (Egan, K.) [276], Дж. Купер 

(Cooper, J.) [252], А. Лінн (LinneA.) [324], М. Новак-Дзем’яновіч (Nowak-

DziemianowiczM.) [352], Н. Нодінгс (NoddingsN.) [427], К. Оехлманн 

(OehlmannC.) [357], Д. Полкінгхорн (PolkinghorneD.) [370],М. Ялонго 

(JalongoM.) [301]. 



90 

 

Порівняно з традиційним тлумаченням у вітчизняній педагогіці 

словесних методів, наратив (термін «nararre» латинського походження і в 

перекладі означає розповідь, оповідь) передбачає розширення можливостей 

інформації шляхом збагачення віртуальними, почуттєво-емоційними, 

суб’єктивними характеристиками. За допомогою наративу людина може 

осмислити ширші, складніші контексти власного досвіду. Застосування 

наративного підходу включає вивчення багатьох казок, легенд, міфів, 

біографій, творів епістолярного жанру (щоденників, нотаток, листів), а також 

особистих розповідей, які стосуються минулих, сучасних і прийдешніх подій. 

В основі наративних методів навчання лежить слово. Як зазначає, професор 

М.П. Лещенко: «Застосування методів наративу вимагає від учителя не 

стільки безпомилкового вивчення і точної передачі змісту навчального 

матеріалу (краще за вчителя це зробить комп’ютерна програма), як уміння 

«одягнути суху інформацію» «у живу одежу слова», яскраві барви і трепетні 

почуття, зробити її привабливою і особистісно значущою для учня» [102, 11]. 

Пошуки зарубіжних учених у сфері використання наративів в освіті 

концентруються на таких напрямах: історія наративу,наратив та професійний 

розвиток, наратив  у навчальних практиках, наративне інтев’ю ірефлексивна 

практика, наратив як спосіб аналізу даних,наративи і методи  якісних 

досліджень, критична педагогіка, культура, глобальна освіта, міжкультурна 

освіта, мовна освіта, методика навчання різних дисциплін.  Так, зокрема, в 

праці «Історія наративу» професора в галузі педагогічного консультування Д. 

Полкінгхорна проведений комплексний аналіз значення категорії наративу, 

історії наративу і використання наративу в освітній практиці. Автор вважає, 

що наративи є когнітивними інструментами, які були створені для пізнання. 

Люди тому і використовують наративи, щоб організувати свої думки й 

передати їх іншим, застосовуючи при цьому універсальну схему (сюжет). Ця 

стала схема допомагає передавати інформацію про події та досвід. Людська 

здатність ще з часів стародавніх цивілізацій збирати, упорядковувати та 

переказувати інформацію про дані з минулого в майбутнє викладена у праці 



91 

 

Д. Полкінгхорна «Наративне знання і гуманітарні науки». Саме наратив 

використовувався й використовується в багатьох галузях для перевірки й 

пояснення людських дій. Шляхом аналізу та інтерпретації наративу 

дослідник вивчає сутності людського досвіду [370]. 

  У збірнику наукових праць «Наратив і діалог в освіті: життєві історії 

розповідають» за редакцією С. Візерелл і Н. Нодінгс, присвяченого 

використанню наративів у професійному розвитку вчителів, подана стаття 

Дж. Куперпід назвою «Розповідання власних історій: читання і написання 

щоденників». Автор вбачає інтригуючий зв’язок між наративом оповідача й 

розумінням сутності культурного довкілля. Дж. Купер підкреслює 

важливість ведення журналів-щоденників і описує процес ведення 

щоденника як шлях засвідчення і запам’ятовування життєвого досвіду. У 

статті описано, як студенти використовували записані ними наративи для 

відображення й обміну досвідом щодо розуміння сутності та 

закономірностей навчального процесу [427]. 

У науковій роботі «Розповіді вчителів» Марія Ренк Ялонгота Джоан 

Паркер Айзенберг стверджують, що наративи створюють контекст, який 

поєднує людей, досвід і час. Кожна хороша історія незалежно від часу, який 

вона описує, сприймається як така, що відбулася щойно. Більше того, 

розповіді також стимулюють збереження подій в пам’яті, їх відтворення й 

вивчення [301.28]. Таким чином, наративи стають тим інструментом, який 

освітяни можуть використати, щоб обмінюватися професійними знахідками і 

досвідом. Аналіз розповідей учителів пронаративне навчання є не лише 

прикладним способом застосування рефлексивних інтелектуальних практик, 

а й засобом досягнення високого рівня професійної майстерності [301]. 

Посібник Керон Еган «Навчання за допомогою розповідей» має велике 

практичне значення, оскільки розкриває використання оповідей як методу і 

форми навчання молодших школярів. Розроблена К. Еган модель здобула 

заслужену популярність серед педагогічної громадськості. Посібник 

складається зі вступу, першого розділу «Уява і навчання», другого розділу 
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«Розповіді, метафори і завдання», третього розділу «Альтернативна модель», 

четвертого розділу «Розповідні форми і навчальна програма» і п’ятого 

завершального розділу «Альтернативна навчальна програма для початкової 

школи». Автор досліджує доцільність впровадження наративів в щоденні 

навчальні практики; умови, за яких використання наративів стає ефективним 

природним засобом комунікації з дітьми. У посібнику дослідниця  пропонує 

власну модель наративного навчання, яка є альтернативною до традиційного 

класно-урочного навчання. Наративна модель навчання складається з 

визначення основних компонентів, знаходження пар протилежних значень, 

трансформації навчального змісту в наратив, формулювання висновків, 

оцінювання. Використання наративної моделі навчання сприяє залученню 

учнів до вивчення навчального матеріалу шляхом слухання, відтворення 

розповідей, самостійного їх створення [276]. 

У збірнику наукових праць польських учених «Наратив – Критика – 

Зміни: діагностичні практики в сучасній педагогіці»[343] за редакцією Е. 

Курантовіч та М. Новак-Дземяновічувага науковців зосереджена: на змісті 

сучасного педагогічного знання, джерелах та способах його отримання; на 

специфіці професійної пізнавальної діяльності сучасних дослідників-

педагогів; на змінах у польській педагогіці в світлі нових методологічних 

орієнтацій – наративних критичних досліджень. У двох перших частинах 

збірника подано праці, що презентують світ в наративній перспективі.М. 

Новак-Дземяновічробить спробу відповісти на питання: як людина пізнає 

оточуючу реальність. Вчена акцентує увагу на тому, що світ людини є 

інтерсуб’єктивним світом культури, в якому людина живе серед людей, 

пов’язана спільною діяльністю, взаємовідносинами, працею; намагається 

зрозуміти інших й хоче, щоб розуміли її. Вивчаючи роль, яку відіграє 

наратив у процесі пізнання оточуючої реальності й соціалізації людини, 

дослідниця доводить можливість та необхідність наративного підходу в 

соціально-педагогічних дослідженнях [343, 14]. 
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Польський учений С. Штобрин (S.Sztobryn) аналізує зміни, що 

відбулися внаслідок «наративного повороту» в польській педагогіці ХХ 

століття, зазначаючи, що сучасна педагогіка повинна бути «вміщена в 

наратив і тим самим в структуру ідентичності, складовими елементами якої 

є: досвід, рефлексивність, усвідомлення і реалізація». На думку вченого, 

виокремлені зі структури ідентичності елементи визначають модель 

наративного дослідження в педагогіці  [343, 67]. Вивчається роль дослідника 

у використанні різноманітних методів дослідження наративу, які описуються, 

роз’яснюються та безпосередньо оцінюються. 

У зарубіжних практиках педагогічної освіти стратегії наративного 

навчання досить поширені, оскільки розглядаються як складова особистісно-

креативної парадигми розвитку учнів і вчителів, студентів та викладачів. 

Наголосимо, щопедагогічна стратегія трактується як система педагогічних 

дій, що спрямована на досягнення цільових орієнтирів у перспективі та   

застосування таких методів (способів взаємодії всіх учасників навчально-

виховного процесу), що стимулюють ініціативу, творчість, завзятість,  

гнучкість мислення під час розв’язання поставлених завдань. До найбільш 

типових характерних особливостей педагогічних стратегій належать 

відсутність надмірної деталізації педагогічних дій; стимулювання 

нововведень, новаторського підходу; інтеграція інтуїції і мистецтва 

педагогічної дії; гнучкість планів; відсутність універсальності рішень; 

реалізація відповідних освітніх форм. 

Застосування педагогічних стратегій наративного навчання потребує 

значних часових затрат, проте є незамінним (безальтернативним), якщо 

метою є не просто передача інформації, а її засвоєння в якості набуття 

досвіду. На нашу думку, для вітчизняної педагогіки може бути досить 

цікавим досвід німецької вченої, професора факультету соціальної освіти 

вищої педагогічної школи в місті Хілдешеймі (Німеччина) Крістел Оехлманн 

(Ch. Oehlmann), викладача курсів наративної майстерності для вчителів, 

автора науково-методичного посібника «Про мистецтво оповіді». Учена   
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упродовж багатьох років (починаючи з 1975 року) викладає курс мистецтва 

педагогічного наративу, який носить інтерактивний характер, та систему 

практичних занять та тренінгів. За цільовим призначенням курс охоплює 

широке професійне коло: майбутніх учителів, педагогів, терапевтів, 

соціальних працівників, духовенство, а також батьків, всіх тих, хто 

спілкується з дітьми. Метою курсу є навчання створювати, розповідати різні 

історії, казки для охочих пізнати себе, відкрити джерела власної 

креативності, визначити свій творчий потенціал й, оповідаючи історії, 

дізнатисяпро себе щось нове. 

В основі педагогічної концепції Крістел Оехлманн лежать ідеї відомого 

німецького вченого Р. Штайнера, згідно з якими освіта має характер діалогу, 

мовлення й слухання оповідей про світ, за допомогою яких виробляється 

ритм повернення до самого себе, самопізнання, відкриття давно забутого, але 

відомого, по-новому відкритого, що дивує і надихає на наступні пошуки. У 

контексті актуальності досвіду Крістел Оехлманн для вітчизняного 

освітнього простору наголосимо, що визначені німецькою вченою 

педагогічні стратегії можуть бути використані для розробки моделей 

наративного навчання як в системі неперервної освіти в цілому, так і в  

професійній педагогічній підготовці вчителів початкової школи зокрема. 

Німецький педагог визначає педагогічний наратив як «чарівний 

простір, який виникає в результаті експресивної творчості й створює образи, 

що допомагають його авторові самостійно порадити собі в конкретній 

ситуації, а слухачі оповіді можуть поринути у світ фантазії, відчувати себе 

вільними, збагачувати власний досвід» [357, 244].Крістел Оехлман, подібно 

до Дж. Брунера, стверджує, що оповіді й життя становлять єдину цілісність, 

яка дозволяє «проживати самих себе кілька разів» [357, 14]. Авторка 

виходить з того, що кожна людина вміє розповідати й здійснює це в 

неповторній, аутентичній, експресивній манері. Авторський курс 

спрямований на те, щоб виявити джерела власної креативності та 

використати набуті можливості для оживлення комунікації. Важливим є 



95 

 

формування умінь реалізовувати діалог з внутрішнім «я», власною фантазією 

та інтуїцією.  

  Особливу вагу вчена надає педагогічній казці – як одному з видів 

педагогічного наративу. Педагогічні казки, які майстерно розповідають, – 

підкреслює Крістел Оелхман, – інколи залишаються в пам’яті краще, ніж 

події, свідками яких ми були. На її думку, це є серйозним аргументом на 

користь «навчання з оповідей», за педагогічними казками – розповідями, які 

почали своє існування ще задовго до появи педагогіки як науки. Педагогічні 

казки є свого роду оповідями для дітей, з яких – за переконанням дорослих – 

вони повинні навчитися багатьом конкретним речам. Якщо, наприклад, з 

дитиною не можна дійти згоди за допомогою звернень, умовлянь і заборон, 

тоді така казка – саме педагогічна казка – повинна зробити чудо – в 

бажаному виховному сенсі вплинути на почуття дитини й тим самим на її 

рішення.Однак, якщо дітям оповідають історію з таким наміром, то не 

обов’язково це буде вдала педагогічна казка. Використання такого типу 

дидактичних повчань у дитини швидше  викликає невдоволення, певну легку 

відразу, певне підсвідоме відчуття, що нею збираються маніпулювати, а це 

ще більше подразнює, роздратовує дитину. У такому випадку оповідання 

завжди є певним втручанням у саморозвиток і автономію даної особи. В 

шкільній практиці такі оповідання часто не знаходять позитивного відгуку у 

слухачів, не захоплюють їх, а тому не мають ефективного позитивного 

виховного впливу. Адже дитина хотіла б сама відкривати існуючі 

взаємозв’язки, знаходити власні розв’язання й створювати нові історії. 

Діти хочуть слухати те, що приносить їм радість й окриляє в навчанні. 

Це повинні бути оповідання, в яких образи й слова мають потужну силу 

звільнення, пробуджують фантазію й дозволяють мисленню ставати 

креативним і тільки, дотримуючись таких вимог, можна говорити про вдалу 

педагогічну казку. Слід зазначити, що вона не повинна створюватися у 

вузькому моралізаторсько-повчальному сенсі з метою реалізації певної мети, 

а народжуватися в результаті креативності й артистичного дійства, 
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створюючи образи, що допомагатимуть самостійно давати собі раду в даній 

ситуації, в певному контексті створювати цікавий, захоплюючий простір, де 

слухачі дають волю своїй фантазії й, почуваючи себе вільними, можуть 

нагромаджувати власний досвід. 

Стратегія створення дієвих педагогічних казок спрямована на 

усвідомлення студентами визначальної ролі вчителя-оповідача, який не 

виокремлює себе з кола тих, хто слухатиме казку: він, як і інші, повинен 

знаходити в розповіді нові захоплюючі сторони, й переконливо 

ідентифікуватися з ними, або, принаймні, черпати з них задоволення. Іншими 

словами, педагогічна казка не має бути тільки оповіданням для учнів, вона 

повинна цікавити й учителя, інакше порушується природність 

(аутентичність) наративного процесу. 

 Для створення аутентичної педагогічної казки принциповим є відверта 

прихильність учителя до слухачів-учнів. Під час добору тематики, змісту й 

методик створення казок доцільно враховувати відмінності у поведінці учнів 

різних темпераментів (сангвініків, холериків, меланхоліків, флегматиків). 

Дякуючи цьому, кожна дитина, слухаючи казку, бачить і переживає риси 

власної поведінки, приглядається до метафоричного відображення свого 

темпераменту й може у відповідній частині розповіді виявити навіть 

зовнішню реакцію, що допомагає їй зняти внутрішню напругу (сублімація), 

що в цілому призводить до емоційного вирівнювання й гармонізації.  

Педагогічні казки є певною мірою витвором мистецтва і передбачають 

низку вимог до реалізації учителем-оповідачем наративної стратегії: оповідь 

повинна бути підібрана або створена з почуттям обов’язку й поваги до інших 

людей (навіть, до дуже маленьких), містити перевірений цікавий досвід для 

всіх (для слухачів і наратора), пропонувати свободу вибору власних кроків у 

самостійному навчанні. Для забезпечення свободи вибору дій учнів треба 

оповідати з повною відкритістю, щирістю й, відповідно до можливостей, 

образно. Оповіді є витвором мистецтва й потребують довготривалої роботи. 

Інколи їх вдається створити й спонтанно. Так, батьки інтуїтивно знаходять 
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ключ до успіху в любові до своєї дитини (напевно найважливішого джерела 

будь-якого оповідання та його виховної сили), нерідко пропонуючи геніальні 

ідеї, створюючи метафоричні образи, а інколи високохудожні твори, як це 

сталося з шведською письменницею Астрід Ліндгрен – авторкою  відомої в 

багатьох країнах світу повісті «Пеппі Довгапанчоха».  

Крістел Оехлман вважає за необхідне навчати студентів мистецтва 

створення педагогічних наративів, застосовуючистратегіїстимулювання 

умінь проектувати наративи. Характерною особливістю стратегій є ігровий 

стиль їх проведення, де провідними мотивами виступають: процес дарування 

й приймання подарунків у формі розповідей, уявні подорожі, пошук нових 

вражень, скарбів. На особливу увагу заслуговують стратегії збагачення 

почуттєвих вражень, які мають ігровий характер і спрямовані на розширення 

в учнів особистісного досвіду образотворення. Ці стратегії насичують й 

оживляють кожен вид почуттєвих вражень (зорові, слухові, тактильні, 

смакові, кінестичні). Отримані враження, поєднуючи різні відчуття, стають 

джерелом творення цікавих оповідей. Охарактеризуємо деякі з них.  

Стратегія «Почуттєві враження як подарунки» проводиться в колі й 

розпочинається, коли один з учасників звертається до іншого з подарунком: 

«хотілося б тобі подарувати почуття, які огортають людину, котра в 

спекотний день відпочиває під розлогим деревом, відчуваючи  прохолодні 

подихи вітру». Потім настає черга того, хто отримав подарунок, який, в свою 

чергу, обдаровує іншого вибраного учасника забави: «я дарую тобі звуки 

музики ранкового вітерця з сюїти Едварда Гріга» [357, 87-88]. Можливості 

вибору дарунків, як стверджує Крістел Оелхман, є необмеженими – учасники 

мають у розпорядженні цілий світ. 

Стратегія «Мій дар» застосовується для стимулювання різних 

почуттєвих вражень, які виступають джерелами оповідань. У якості 

подарунків, що стимулюють зорові рецептори, виступають зображення 

(фото, малюнки сходу сонця, сяючих зірок на нічному небосхилі, 

різноманіття барв осені, посмішка дитини, ніжний весняний квіт яблуні, 
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мерехтіння й блиск снігу на сонячному промінні та ін.). Кожен з учасників 

отримує таке зображення, як подарунок, і на його основі створює оповідь 

[357, 85-86]. 

У якості слухових стимуляторів виступають записи ранкового співу 

пташок, водоспаду, улюблені музичні мелодії, пісні, голоси рідних, близьких  

людей, друзів. У контексті ольфакторичних (нюхових) стимуляторів можуть 

виступати запахи свіжовипеченого тіста, квітів, різних «смаколиків», повітря 

після дощу. Активізація смакових рецепторів настає під час згадування смаку 

свіжої булочки, пиріжка з капустою, полуниці та ін. Кінестичні рецептори 

активізуються під час пригадування відчуттів, що виникають у людини, коли 

вона гладить свою улюблену тварину (собаку, дельфіна та ін.), коли 

занурюється в тепле море, коли чує слова любові, схвалення, під час 

виконання улюбленого танцю, участі в захоплюючій грі, полегшення від 

розв’язання складної проблеми [357, 85]. Один з варіантів застосування 

стратегії «Слухання (аускультація) створених звуків» передбачає 

безпосередньо перед початком створення оповідань сконцентрувати увагу 

учнів на стопах й, не знімаючи взуття,  відчути, дослідити підошвами підлогу 

під ногами. Якщо вона виявиться «нудною» (гладкою), то пропонується 

уявити, пригадуючи відчуття ніг, що вони йдуть лісовою стежкою, ступають 

по камінцях морського берега чи прогулюються м’якими луками [357, 87]. 

Застосування цих стратегій поступово знижує напруженість, скутість, 

швидко змінює в позитивному ключі настрій, збагачує почуттєві уявлення, 

розвиває в учнів чутливість до образних стимуляторів, а в їх оповідях 

створює нові розлогі простори для фантазії й творчості. Крістел Оелхман 

рекомендує використовувати спочатку різні стратегії як окремі педагогічні 

дії, а пізніше поєднувати їх, поступово розширюючи повноваження учнів 

надавати перевагу тим стимуляторам, які їм більше до вподоби у конкретній 

навчальній ситуації. Вчена підкреслює доцільність навчання студентів 

використовувати терапевтичні наративні стратегії. Вчена обґрунтовує 

теоретичні основи терапевтичного наративного процесу: «У слові, 



99 

 

оповіданні, історії приховані потужні сили пізнання, величезні можливості 

для самопізнання й роботи над собою, нові шляхи розвитку, нові стимули, 

поява нового бачення життєвих ситуацій. Слово, завдяки своїй енергетичній 

структурі, закладеному у ньому сенсі, глибоко впливає на людину, на 

довкілля, може нести як цілющий, так і руйнівний потенціал («Словом можна 

вбити, а можна й зцілити»). Воно інколи має більш потужну силу, ніж дія, 

тому не усвідомлено (й усвідомлено) висловлене, може завдати шкоди не 

тільки адресату, а й автору сказаного» [357, 267]. Студенти мало 

замислюються над тим, як подані або висловлені словом почуття впливають 

на їх організм, навколишнє середовище, все живе навколо. Разом з тим, 

Крістел Оелхман переконана, що кожного учня і вчителя можна навчити 

спілкуватися з іншими людьми за допомогою чудодійної сили любові, 

доброти, радості, через слово, «допомогти, підтримати, вселити надію, 

підбадьорити, створити позитивну, оптимістичну оповідь, завдяки якій 

можна побачити світ у нових яскравих фарбах, помітити прекрасне навколо 

себе, налаштувати людину на позитивне мислення, щасливе світобачення, що 

підтримує, додаючи сил у подоланні труднощів, перешкод та вирішенні 

проблем. Лікувальна властивість слова здається незвичайною, проте сила 

його матеріальна, як і все живе» [357, 267]. Цей перелік можна 

продовжувати, та вже перелічене свідчить про колосальне багатство як слова, 

так і оповідання, властиву йому потужну терапевтичну силу.  

В цьому контексті приходить розуміння того, що,виговоривши все, 

позбувшись всього того, що нас хвилює, непокоїть, бентежить, що давно 

замовчувалося в потоці щоденних, безкінечних задушливих справ, приносить 

нам відчуття самозбереження, розраду й полегшення. В присутності 

небайдужих, слухаючих тебе людей, які довіряють оповідачу, інколи, навіть, 

пересилюючи себе, можна виявити й позбутися внутрішньо прихованого 

накопиченого негативу. Розповідаючи про це, людина тим самим 

переосмислює власний життєвий досвід, аналізує його вже з позиції 

спостерігача, а не учасника, й має можливість змінити себе. В такий спосіб 
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оповідання може лікувати, й тому дуже важливим є спонукання пригніченої, 

страждаючої людини до оповіді. Наведемо приклади терапевтичних 

наративних стратегій. 

Для проведення стратегії «Обдаровування словами» студентам 

рекомендується створити групи з трьох- чотирьох осіб. Кожен з учасників 

групи створює про себе невеличке оповідання для інших. Крім свого імені, 

місця, де живеш, можна повідомити про свої зацікавлення, про те, як 

проводиш вільний час, в яких місцях любиш бувати. Після такої презентації 

кожен з учасників групи дарує вибраній особі якесь слово, яке справді для неї 

і тільки для неї було б подарунком й принесло приємні відчуття. Учасники 

групи можуть також разом обдумати й прийняти рішення, яке з подарованих 

слів було найвдалішим, а потім на думку всієї групи, подарувати його 

обраній особі. Кожному з учасників в процесі гри дарують, щонайменше 

одне слово або найбільше таку кількість слів, яка відповідає числу осіб в його 

групі. Наступними етапами реалізації стратегії є складання подарункових 

речень, оповідань й дарування їх кожному учневі [357;85,280]. 

Наративну стратегію «Подорож до країни фантазії» можна 

використовувати в різних педагогічних та життєвих ситуаціях. Так, 

наприклад, дитина втратила позитивний настрій, засмучена й відмовляється 

контактувати з іншими. В індивідуальній бесіді потрібно спробувати 

з’ясувати причини такого стану, пояснити, чим він небезпечний, а потім 

запропонувати подорож до уявного світу, де силою фантазії можна створити 

реальність, у якій справджуються тільки хороші бажання, знаходяться 

відповіді на хвилюючі питання, а також позитивні розв’язання здавалося б 

непоборних проблем. І якщо дитина зможе ввійти до креативного простору 

своєї фантазії, то така уявна подорож допоможе їй поліпшити, а то й змінити 

емоційний стан, що значною мірою впливає й на інших.   

Використовуючи цю стратегію, можна запропонувати студентам 

реалізувати з учнями як спільний, так й індивідуальний творчий проект: 

створити карту, на якій прокладається маршрут, що веде до країни фантазії. 
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Це завдання виконується: на великому папері – олівцями (восковою крейдою, 

фарбами, фломастерами; на асфальті – крейдою; на стіні – фарбою). Діти 

власноруч, але з допомогою вчителя, створюють свою трасу подорожі. Якщо 

виготовляється загальна карта подорожі (на асфальті, стіні), то кожна дитина 

повинна створити свій фрагмент. Індивідуальна робота, виконана на папері, 

може бути об’єднана в спільну карту. Потім учасники творчого проекту 

розповідають іншим, що вони відчули, пережили, випробували на своїй 

частині дороги, що було для них важливим, чи все здійснили, що планували 

[357, 252]. Така стратегія допомагає студентам знайти відповідь на питання, 

як навчити учнів не боятися важких життєвих ситуацій і як за допомогою 

власної фантазії створювати простір позитивного світобачення, в якому 

можна спланувати правильні дії в конкретній ситуації, що виникають у 

свідомості як результат власного досвіду. Застосування мистецьких 

технологій  служить допоміжним засобом  творення інтерактивної атмосфери 

взаєморозуміння. 

Особливою можливістю знаходження й створення різних історій 

характеризується стратегія «Чарівна скринька». Розпочинати цю стратегію 

рекомендується з оповіді учителя. Крістел Оелхман наводить приклад історії, 

яку, зазвичай, розповідає вона: «Колись подарував мені таку скриньку один 

малий хлопчик. Була то невелика за розмірами кольорова бляшана банка, що 

могла вміститися в долонях. Знаходилася в ній велика кількість дорогоцінних 

скарбів: малі різнобарвні пташині пір’ їнки, камінці та мушлі, камінчик з 

перстня, дерев’яна ручка, скляні друзки, металеві кульки, шматочки 

відполірованої кори, мініатюрний флакончик – розмаїті дріб’язки, кожен з 

яких мав свою історію… Яку? Добре, я вам розповім…» [357, 130].  

Очевидно, що, навіть, один такий «скарб» уможливлює створення цілої 

оповіді. Такі історії найкраще розповідаються разом з учнями. Особливими і 

захоплюючими є оповідання, способом створення яких є упорядкування у 

певній послідовності «скарбів» і складання колективної оповіді на основі 
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індивідуальних фрагментарних історій присвячених кожному «скарбу», 

відповідно до встановленої для кожної з них в ряду послідовності.  

Чарівну скриньку вчитель може приховувати в якихось спеціальних 

місцях і час від часу перевіряти її вміст й додавати шматочки тканини, 

каблучку, стару монету, свічку, флакончик з ароматичним маслом, торбинку, 

ґудзик, таємничий ключ тощо. Це має свою особливу чарівність, коли 

розказування оповідей стає усталеним звичаєм, наприклад, частиною або 

завершенням кожного навчального дня. Створення й розказування історій, в 

яких реалізуються мрії, фантазії учнів, надає навчальному процесу особливої 

привабливості [357,130].  

 Майбутнім магістрам освіти важливо розуміти, що можливостей для 

створення оповідань вистачає у повсякденному житті, в кожному дні, вдома, 

на роботі, під час пішохідної прогулянки чи автомобільної подорожі. 

Головним джерелом натхнення є власний досвід, в процесі його переказу 

може народитися таке оповідання. У деяких німецьких школах стало 

традицією проведення «понеділкових оповідань», коли діти, зібравшись в 

коло, розповідають, як у них пройшли вихідні дні. Є тільки одна умова – не 

можна розповідати про телевізійні програми, які переглядались, темою 

оповіді має бути те, що було особисто пережито. Такі оповіді про побачене, 

почуте, прочитане в невеликих групах (в обмеженому колі слухачів), де 

панує позитивна, товариська атмосфера, дають свій позитивний результат, 

учні вчаться оповідати й створювати атмосферу взаємоповаги, підтримки 

один одного. 

Процес інтенсивного самопізнання, фундаментального розуміння того, 

що відбувається з людиною, яка оповідає (підсвідомо внутрішні цілі 

постають назовні) уможливлюється  під час застосування ігрової стратегії  

«Казковий калейдоскоп». Учасники діляться на групи по 4-5 осіб і 

отримують завдання написати казки. Кожна група має в своєму 

розпорядженні один невеликий рулон паперу, а кожен учасник – олівець 

(фломастер чи маркер) певного, вибраного з п’яти запропонованих, кольору. 
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Правила гри передбачають, що один з учасників починає створювати казку, 

записує перше речення на папері. На наступному етапі учасники гри по черзі, 

вибраним на початку гри кольором олівця, записують свої, не досить довгі, 

змістові фрази. Прийнятою формою оповіді є третя особа однини, 

розповідати від першої особи однини не рекомендується. Кожен учасник 

групи пише своє речення самостійно. Не дозволяється робити підказки один 

одному. Казка може бути визнана закінченою, коли кожен з учасників 

напише своє речення не менше п’яти разів. Після цього учасники групи 

можуть спільно придумати назву казці. 

Після завершення написання казки кожна з груп подає свою оповідь 

іншим, написану у довільній формі: розповіді (індивідуальної або групової), 

драматизації з розподілом ролей, пісні. Реалізація ігрової стратегії приносить 

багато радості й задоволення як учасникам, так і глядачам (слухачам). Та 

самим захоплюючим моментом, який стає кульмінацією запропонованого 

завдання, є прочитання учасниками в кожній казці своїх фрагментів, 

написаних одним кольором. Ці записи можна вважати сценарієм власних, 

приватних історій, а їх зміст відображають внутрішній світ автора.«Історії 

народжуються тоді, – слушно стверджує Крістел Оехлман, – коли ми відкриті 

до наративних ситуацій, самі прагнемо їх створювати й, спостерігаючи, 

вміємо віднайти, а знайшовши, хочемо їх оповісти. Кожна розказана історія 

несе в собі ще одну історію – саму людину, яка її творить, її багатобарвний 

внутрішній світ, оскільки наратор і його історія становлять єдине ціле» [357, 

255]. 

Наративні стратегії можна використовувати в різних педагогічних та 

життєвих ситуаціях: для поліпшення, зміни емоційного стану, створення 

атмосфери взаємоповаги й підтримки один одного («Обдаровування 

словами»), подолання страху щодорозв’язання важких життєвих ситуацій, 

створення простору позитивного світобачення, в якому можна спланувати 

правильні дії в конкретній ситуації, які виникають у свідомості як результат 

власного досвіду («Подорож до країни фантазії»); створення інтерактивної 
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атмосфери («Чарівна скринька»); розвитку процесів самопізнання людини 

(«Казковий калейдоскоп»).На нашу думку, досвід німецького вченого К. 

Оехлман навчання мистецтва розповідати історії стане в нагоді вітчизняним 

учителям, викладачам, студентам які прагнуть одухотворити навчально-

виховний процес, наповнити його щасливими відчуттями пізнання, 

окреслити привабливі перспективи освітнього розвитку для кожного. 

Могутнім позитивним фактором використання зарубіжного досвіду К. 

Оехлман у вітчизняних освітніх реаліях є, на нашу думку, його типологічна 

спорідненість з ідеями Василя Сухомлинського щодо застосування казок у 

навчально-виховному процесі.  

Важливим у контексті нашого дослідження є науковий доробок  Аліди 

Герсі (A. Gersi), викладача порівняльної міфології та Ненсі Кінг (N. King) 

професора Університету штату Делавер (США), які вже тривалий час 

займаються проблемами навчання через мистецтво, креативною терапією й 

арт-терапевтичними практиками. Педагогічні стратегії використання 

наративів в різних видах навчальної діяльності на основі використання міфів, 

легенд, народних та літературних казок відображені у їх посібнику 

«Створення оповідей в навчанні й терапії». Цей посібник пропонується 

вчителям, викладачам, соціальним працівникам, практикуючим 

психотерапевтам, всім тим, хто свідомо займається освітніми та 

терапевтичними практиками у формі групових та індивідуальних 

занять.Посібник складається з трьох частин. Перша з них присвячена 

характеристиці міфів та оповідей. В другій частині уміщено  міфи та оповіді 

народів світу, що об’єднуються в сім тем й відображають різноплановий 

досвід людини(«Початок», «Зміни», «Вузли», «Дерево», «Шахрайство», 

«Зцілення», «Повернення»).«Оповідь, як і казка, – зазначають автори, – 

відкриває й актуалізує наші уміння застосовувати мову для здобуття знань 

про життя; оповіді та казки, які передаються від покоління до покоління, 

коріння яких лежить в душі й крові народу,є результатом – кінцем, а потім, 

як не парадоксально, початком нашої подорожі до розуміння» [283, 26]. В 
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третій останній частині викладені рекомендації стосовно специфіки  

використання матеріалу, а також автори звертають увагу на відмінність у 

застосуванні в навчальних та терапевтичних цілях запропонованого 

змістового контенту. 

У посібнику тлумачиться зміст категорії наратив та різних його видів, 

(казок, легенд, міфів), зокрема, підкреслюється, що всі ці поняття є 

синонімічними, тобто близькими за змістом, але водночас ці дефініції мають 

певні відмінності: «Казка відкриває й актуалізує уміння здобувати знання про 

життя з розповідей іє початком подорожі до розуміння наративів. Давні 

оповіді, які описують, що сталося в стародавні часи, називаються міфами. Їх 

коріння лежить в душі і крові народу. Ті оповіді, які передавались від 

покоління до покоління, можна об’єднати під спільною назвою «народні 

казки». Легенди – це оповіді про історичніподії, коріння яких виходить з 

реальності» [283, 26].  

У посібнику характеризуються педагогічні стратегії стосовно 

використання наративів (казок, легенд, міфів, оповідей) з метою відродження 

в людині її внутрішніх, аутентичних можливостей створення оповідей та їх 

переказу іншим. Зміст запропонованого матеріалу розрахований переважно 

на групову роботу, оскільки в групі учасники можуть колективно 

розмірковувати, ділитися своїми ідеями, думками, порівнювати свої 

рефлексії, а тому альтернативні точки зору можуть бути розглянуті як 

пропозиції до отримання нового досвіду. Разом з тим, посібник також може 

бути з користю використаний і в самоосвітніх практиках.  

Педагогічні стратегії, запропоновані А. Герсі та Н. Кінг, спрямовані на 

стимулювання процесів самопізнання під час опрацювання креативного 

потенціалу базисного наративу. В якості базисного наративу вибрані 

еталонні оповіді, що належать до скарбниці світової культури й є визнаними 

культурними артефактами й високими зразками творчості (міфи стародавньої 

Греції, Індії, Полінезії, Мексики). Вибір міфу відбувається за такими 

критеріями: важливі етапи людського життя (початок, зміни, перешкоди та 
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ін.); різні життєві ситуації, що розглядаються в різнопланових контекстах; 

атрактивність (привабливість) міфу для тих, хто проводить і бере участь у 

заняттях.Будь-яка життєва ситуація розглядається з різних контекстів, які  

утворюють сім циклів занять: «Початок», «Зміни», «Вузли», «Дерево», 

«Шахрайство», «Зцілення», «Повернення». 

Автори наголошують на інтерактивності процесу розповідання 

наративів, що виявляється у встановленні зв’язків між тим, хто оповідає, і 

між тим, хто сприймає. Ці зв’язки автори встановлюють шляхом 

застосування методів аналізу й спостереження. «У цьому процесі, – 

зазначають вчені, – слова – спільні, уявлення – індивідуальні. Перед тим, як 

почати слухати оповідь, ми налаштовуємося, готуємося, чекаємо натхнення, 

а, якщо вона торкається струн нашої душі – відкриваємося 

йому…Підкреслимо, щопроцес є творчим для обох взаємодіючих сторін 

(оповідача й слухача), адже коли простір між цими сторонами наповнюється 

словами, ми відкриваємося для отримання чудодійної енергії слова» [, 

28].Коли під час розповіді люди змінюються в тому контексті, що закони 

реалізму поступаються законам фантазії, коли натхнення породжує слово і з 

реального народжуєтьсяуявне, тобто відбувається процес переходу з 

реального простору у віртуальний. Оповідача і слухача пов’язує можливість 

перебувати у привабливому світі наративу. 

 У просторі між оповідачем і слухачем виникають образи, наприклад, 

героїв, які відстоюють добро і правду, долають труднощі, з якими вони 

зустрічаються. Оповідь, яка розповідається, є власністю їхнього приватного 

простору, подорожжю, яка запам’ятовується. В процесі розповідання 

наративів оповідач відкриває слухачеві доступ до власного життєвого 

досвіду, внутрішнього світу, переживань і думок. Коли оповідь розказана, 

оповідач має знати, що вона набуде іншого життя, яке від нього незалежне, і 

з цього моменту наратив починає належати і слухачеві, і оповідачу. Кожна 

розказана оповідь є неповторною. Ніколи одна й та сама оповідь не може 
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бути розказана однаково. На процес комунікації через розповідання наративу 

впливають такі фактори: час, ситуація, особиста історія. 

Для людини оповідання міфів та казок є способом пояснення сенсу їх 

життя, навколишнього світу. Історії передаються від покоління до покоління, 

засвідчуючи систематизацію знань через переказ того, що увібрала в себе 

мудрість кожної епохи. Як і багато років тому, людина з цікавістю слухає 

оповіді, що навчають, дивують, захоплюють, лікують, й, водночас, єднають 

їх з родиною, іншими людьми, народами та світами через минуле з 

теперішнім та майбутнім. 

Складання, оповідання й слухання історій стимулює фантазію людини, 

тому не можна порівнювати образи, створені на основі внутрішнього 

осмислення та їх презентування, з образами, які подаються в готовому 

вигляді через засоби масової інформації, телевізійні програми. Коли 

внутрішня робота над створенням образу припиняється, людина втрачає 

здатність мріяти, продукувати ідеї, висловлювати та відстоювати власні 

думки, своє бачення шляхів розв’язання тих чи інших завдань, а також 

поступово починає втрачати уяву й фантазію. Людина стає позбавленою 

контакту з винятково важливим для неї внутрішнім «Я», стає пасивним 

вмістилищем для нього.   

Такі прояви призводять до зубожіння фантазії, якою людина володіє в 

дитинстві, та приходить час, коли виникає бажання, а іноді й нагальна 

потреба повернути природну творчу активність. І тому слід зрозуміти, що 

так, як постійна фізична активність допомагає нашому тілу, так і психічний 

процес створення образів – уява, потребує системної роботи та вправлянь. 

Вона виступає основним джерелом активного пробудження креативності, яке 

для досягнення успіху потребує постійного стимулювання та практики. 

Створення оповіді вимагає постійного використання уяви, яка б породжувала 

й поєднувала фантазію й реальність, одночасно правдоподібне й вигадане. В 

процесі оповідання історій оповідач і слухач вирушають у подорож, метою 

якої є пізнання зовнішнього і внутрішнього світу людини. Якщо слухач 
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включається в оповідь, то можна говорити про початок відкриття у людині 

власних значень під дією того, що несе нам оповідання, адже людська 

психіка живиться розумінням, стимуляцією, вираженням реальної 

внутрішньої символіки. Рівень свідомості людини значно зростає в процесі 

аналізу образів через різні види драматичної, музичної та образотворчої 

діяльності. 

Традиційно оповіді істотно виражають людський досвід. Для того, щоб 

оповідь викликала певну реакцію й стимулювала в людині уміння виражати 

себе, потрібно вчитися поєднувати чужий досвід з особистим. Саме так  

люди стають учасниками й творцями майбутнього, інтерпретуючи  існуючу 

реальністьта перетворюючи її у майбутнє. Оповідь говорить через образи, які 

поєднують парадокс можливого й неможливого, реального й бажаного. 

Кожного разу, коли людина, дивлячись у майбутнє, занижує й звужує свої 

реально існуючі можливості, вона позбавляється голосу мрійника-творця, що 

завжди живе у її внутрішньому світі. Відродження  мрії, що надихає людську 

екзистенцію, надзвичайно потрібне для появи бажання створювати й 

презентувати оповіді. 

Саме на стратегіях використання інтерактивних властивостей 

наративів, інтерпретації наративного змісту шляхом використання різних 

видів художньо-творчої діяльності (драматизації, образотворення, 

музикування і т.п.), створення нових наративів ґрунтується процес 

осмислення, привласнення чужого досвіду до власних надбань, що зумовлює  

використання наративу в терапевтично-педагогічних цілях.  

Опрацювання  наукового-практичного доробку зарубіжних науковців  

дозволило виокремити  засади використання наративів у педагогічно-

терапевтичних практиках: 

• в наративіприховані потужні сили пізнання, величезні можливості до 

самопізнання й роботи над собою, нові шляхи розвитку, нові стимули, 

поява нового бачення життєвих ситуацій; 
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• наратив завдяки своїй енергетичній структурі, закладеному у ньому 

сенсі, глибоко впливає на людину, на довкілля, може нести як 

цілющий, так і руйнівний потенціал; 

• висловлені через наратив почуття впливають на оповідача, 

навколишнє середовище, все живе навколо; 

• кожного учня, студента, вчителя можна навчити спілкуватися з 

іншими людьми за допомогою чудодійної сили любові, доброти, 

радості, викладених через наратив; 

• за допомогою наративуможна допомогти, підтримати, вселити надію, 

підбадьорити, створити позитивну, оптимістичну оповідь, завдяки 

якій можна побачити світ у нових яскравих фарбах, помітити 

прекрасне навколо себе, налаштувати людину на позитивне мислення, 

щасливе світобачення, що підтримує, додаючи сил у подоланні 

труднощів, перешкод та вирішенні проблем; 

• у процесі створення й презентації наративу людина позбувається того, 

що її хвилює, бентежить, що було прихованим і 

замовчувалося(внутрішньо-прихованого накопиченого негативу),а це, 

зокрема, приносить розраду, відчуття полегшення й самозбереження; 

• в процесі створення й презентації наративу, людина тим самим 

переосмислює власний життєвий досвід, аналізує його вже з позиції 

спостерігача, а не учасника, й має можливість змінити своє ставлення 

до проблеми, змінити себе; 

• наратив може лікувати й тому є дуже важливим, бо у наративі є 

мотивація пригніченої, страждаючої людини до оповіді. 

Аналіз  зарубіжного досвіду використання наративного підходу в 

навчальних практиках здатен допомогти вітчизняним педагогам майстерно 

інтерпретувати зміст навчального матеріалу, тим самим надавати 

педагогічному процесу суб’єктивних смислів і значень, тобто робити його 

привабливим для учнів. Мова йде не лише про традиційні наративи, але й 
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про ті грандіозні можливості цифрових наративів, які з’явилися в зв’язку з 

розвитком  технологій, зокрема, Інтернету. 

 

 

2.3  Цифрові наративи у вищій зарубіжній  освіті 

 

Концептуальні засади використання цифрових наративів у вищій 

гуманістично-гуманітарній освіті визначив Ричард Ленем – професор-

емеритус Каліфорнійського університету, старший науковий співробітник 

Національного фонду гуманітарних наук, у монографії «Електронне слово: 

демократія, технологія та мистецтво» [95]. Наведемо їх зміст: 

• сучасний культурний перехід – це поступове зближення технологій, 

мистецтва усного мовлення й письменства з процесами демократизації 

вищої освіти; 

• у сучасних реаліях неодмінно маємо визнати, як щось дійсно нове,  

інтенсивність конвергенції цифрової технології з гуманітарними 

предметами, демократизацією освіти [95,133]. 

• поява цифрових технологій має паралель у поверненні риторики як 

визнаної форми людської комунікації, педагогічної взаємодії, що 

традиційно визначалася як мистецтво переконання, яке можна також 

трактувати, як здатність подавати інформацію у такий спосіб, щоб 

люди могли «подивитися на речі з вашої точки зору»; 

• «цифровий текст – це повернення до гуманітарної освіти, що 

побудована на слові; у такому контексті цифровий текст стає не 

революційною, а консервативною технологією; 

• феномен електронного слова, цифрового тексту підштовхує до 

глобальної переоцінки нашого розуміння того, що таке гуманітарні 

науки і як їх потрібно викладати; 
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• цифровий текст відрізняється від друкованого тексту, усталеного й 

авторитарного, інтерактивністю, динамічністю і здатністю поєднувати 

слово з образом і звуком; 

• цифровий текст піддає сумніву традиційну концепцію «тексту», 

домінуючу позицію друкованої книги як засобу навчання; 

• цифровий текст – це твір мистецтва, що завжди запрошує нас 

погратися зі звичайним досвідом (змінити текст, додати зображення), 

щоб зробити настільки незнайомим, що його легко можна перетворити 

на мистецтво» [95,81]; 

• цифровий текст – це мистецтво, яке розширює власні межі, 

нескінченно прогресує, а не регресує; це суміш мистецтва та його 

критики, в якому перемішані мистецтво й реальне життя; …» [95,81]; 

• мешканці цифрового світу живуть у всесвіті зовсім відмінному від 

всесвіту людей старшого покоління. Вони сприймають звуки і форми 

як взаємозамінні, і їм здається звичною наявність комп’ютерів, де всі 

сигнали органів чуттів можна перекроїти за бажанням» [95,155]. 

Таким чином, Р. Ленем обґрунтовує появу та стрімкий розвиток нової 

педагогічної парадигми у вищій освіті, що виникла в результаті конвергенції 

цифрових технологій з навчально-освітньою діяльністю, і характеризується 

створенням особливо комфортних, у порівнянні з традиційними умов, до 

творчої реалізації  та самовираження всіх суб’єктів навчального процесу. 

Проектування цифрових наративів у курикулумі вищих навчальних 

закладів, за визначенням зарубіжних науковців (Б. Хірша, Р. Ленема, С. 

Махоні, Дж. Охлер, І. Піразо, С. Толісано) пов’язане з намаганням підвищити 

ефективність навчального процесу на основі посилення впливу навчальної 

інформації на студентів, шляхом активізації якомога більшої кількості 

каналів сприймання і створення можливостей для творчого перетворення та 

особистісного представлення навчального змісту за допомогою сучасних 

ІКТ.Використання цифрових наративів у педагогічних практиках зумовлено 

цілим рядом позитивних чинників, що характеризують їх проектування: 
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• цифрові розповіді можливо представити у переконливих і емоційно  

наповнених форматах, які є інтерактивними;  

• цифрові розповіді можуть бути розміщені на веб-сайтах, блогах, у 

соціальних мережах, використовуватися в комп’ютерних іграх;  

• цифрові розповіді можна визначити як процес, в якому різні люди 

обмінюються своїми історіями та творчою уявою з іншими людьми;  

• цифрові розповіді створюються на основі застосування доступних  

технологій, що включають обладнання і програмування (наприклад, 

включає, (але не зводиться тільки до) цифрові камери, цифрові 

записувачі голосу, технології);  

• цифрові розповіді дозволяють людям обмінюватись їхніми 

історіями через компакт-диски, а також мережу Інтернет за 

допомогою YouTube,Vimeo,подкастів та інших електронних 

обмінних систем.  

Цифрові наративи поширились у вищій освіті наприкінці 90-х років ХХ 

століття в результаті співпраці Центру цифрових наративів (CDS) з рядом 

Університетів (зокрема, Університетом Меріленд в Балтіморі, Монтерею, 

Університетом в Охайо, Коледжем Вільямса, Університетом в Колорадо,  

Університетом в Калгарі, Університетом в Масачусетсі та ін), серед яких 

базовим був Університет в Берклі. Поєднання програм Центру цифрових 

наративів з програмами Консорціуму нових медіа призвело до включення в 

мережу багатьох кампусів, вище зазначених університетів, на базі яких 

розвивалися програми навчання цифровим наративам. Сюди належать 

кампуси Університетів Меріленд в Балтіморі, Монтерею, Університет в 

Охайо, Коледж Вільямса, Університет в Колорадо, Університет в Калгарі, 

Університет в Масачусетсі та ін. 

Серйозним поштовхом на шляху розвитку цифрової наративізації 

навчання (процесу впровадження наративів у вивчення різних дисциплін) 

став розвиток ІК-компетентностей, зокрема технологічних, у викладачів 

вищих шкіл, що здійснювався на базі Центрів цифрових наративів та інших 
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курсів. Восени 2010 року в Університеті штату Юта вперше студентам був 

запропонований курс «Цифрові наративи». Кількість студентів, які обрали 

цей предмет, зросла від 10-ти осіб на початку семестру до понад 30-ти осіб в 

2011 році, серед яких було 5 аспірантів. У цей же час подібний курс почав 

викладати журналіст Марк Тедж (Mark Tadge) в Університеті Депау 

(DePauw)[409]. В рамках цього курсу студенти оволодівали журналістськими 

стилями наративних технік і розміщували кінцеві варіанти наративів на веб-

сайті університету. Поширення цифрових наративів серед гуманітарних 

факультетів пов’язане з реалізацією американського проекту 

міждисциплінарних досліджень, що символізував поєднання як особистісних 

так і навчальних наративів. Типовим є приклад Ріни Бенмаєр (R. Benmayor), 

професора й викладача Каліфорнійського університету, яка у 2001 роціпісля 

навчання на семінарах Центру цифрових наративів розпочала 

використовувати цифрові наративи в ході викладання курсу «Студії з 

латиноамериканських наративів». Ріна Бенмаєр обмінювалася досвідом своєї 

роботи з викладачами  різних університетів країни, у зв’язку з чим, виник ряд 

науково-дослідницьких проектів, в яких взяли участь різні університети 

країни, зокрема:  Джорджтаунський університет, Університет Міллерсвілл, 

Університет Вандербільдта, Університет Вінсконсін-Стаута, які об’єдналися 

для виконання науково-дослідницького проекту під назвою «Візуалізація 

знань». 

Курси з цифрових наративів входять до складу магістерських програм і 

пропонуються в американських (Університет Болдстейт в штаті Індіана), 

скандинавських(Університет в Осло) та інших університетах [265]. В 

Університеті Меріленд Вашингтон(США) у 2011 році на факультетах 

телекомунікації було реалізовано курс з цифрових наративів під назвою «DS-

106» [265]. Курс був відкритим і створений не тільки для студентів 

університету, а й також для учасників з усього світу, тобто був 

глобалізованим. Слід зазначити, що цифрові наративи в цьому освітньому 

процесі використовувалися в якості навчальної стратегії, яка допомагає 
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будувати відносини і стимулює соціальну присутність людей в мережі, а 

також як альтернативний формат традиційного навчального змісту. 

Важливим етапом використання цифрових наративів у навчанні 

студентів університетів стало міжнародне науково-дослідницьке вивчення 

педагогічного потенціалу цифрової наративізації. У 2012 році 

Джорджтаунський університет (США) разом з Білефельдським 

університетом (Німеччина) розпочали науково-дослідницький проект 

«Візуалізація знань» (Georgetown University Designed by the Center for New 

Designs in Learning and Scholarship, 2012). Результати науково-

дослідницького проекту були опубліковані в провідних наукових виданнях, а 

також розміщені в електронному архіві проекту «Цифровий наративний 

мультимедійний архів»[265]. Цей мультимедійний архів цифрових наративів 

презентує результати навчання і використання цифрових наративів студентів 

гуманітарних напрямів, що проживають на території багатьох 

університетських кампусів.  

Цифровий наративний мультимедійний архів містить результати 

проведених упродовж декількох років досліджень, що були здійснені під 

керівництвом Майкла Кавентрі (Michael Coventry) (Джорджтаунський 

університет, Вашингтон) та Маттіаса Опперманна (Matthias Oppermann) 

(Білефельдський університет, Німеччина) [265].Охарактеризуємо цей проект. 

Цей дослідницький проект  розвинувся з проекту «Візуалізація знань», та 

реалізувався упродовж п’ятирічного дослідження спільнот студентів та 

викладачів у аспекті впливу цифрових наративів на викладання та вивчення 

історичних та культурологічних дисциплін. Проект був спрямований на 

дослідження викладання та учіння для знаходження відповідей на питання 

про сутність процесів, що відбуваються в ході створення й використання 

студентами цифрових наративів, та яким чином цей вид діяльності впливає 

на результативність навчання. З багатьох цікавих результатів, які отримали в 

результаті  цього проекту, виокремимо таке положення: цифрові наративи в 



115 

 

поєднанні з різними педагогічними підходами і технологіями забезпечують 

високий рівень педагогічної взаємодії студентів і викладачів.  

За участі та підтримки Ренді Басса (R. Buss), було проведено 

дослідження впливу цифрових наративів на навчання студентів. У 

дослідженні  застосовувалися відкриті інтерв’ю зі студентами, в яких 

порівнювалися цифрові наративи та письмові роботи. Інтерв’ю було взято у 

студентів та викладачів, що займаються цифровими наративами у трьох 

основних кампусах: Джорджтаунського університету, Університет штату 

Каліфорнія-Монтерей-Бей, і ЛяГуардія Коледжміського університету Нью-

Йорка, частина додаткових інтерв’ю була проведена зі студентами з 

Університету Вандербільта і Університету Вісконсін-Стаут. На сайті 

розміщенорезультати аналізу цих інтерв’ю; а також зібрані онлайн-«есе», що 

поєднують у собі інтерв’ю з історіями та статтями. 

Цей проект складається з трьох частин. Перша частина проекту 

присвячена дослідженню трьох компонентів: 

1. особливостей навчального процесу при використанні 

цифрових наративів; 

2. специфіки соціальної взаємодії між студентами в ході 

створення цифрових наративів; 

3. характеристик емоційних аспектів використання цифрових 

наративів студентами, що впливають на покращення їх 

навчання. 

Друга частина проекту вміщує узагальнюючу таблицю, що показує 

кількісні результати проведеного дослідження. Третя частина проекту 

містить відео-інтерв’ю зі студентами та професорсько-викладацьким 

складом. 

Головним у проектному дослідженні була спроба виявлення 

особливостей впливу на процес навчання студентів створення цифрових 

наративів на основі застосування мультимедійних технологій. Аналіз 

рефлексій студентів та професорсько-викладацького складу на предмет 
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створення цифрових наративів дозволив визначити шість напрямів, за 

якими можна класифікувати деякі конкретні результати дослідження 

процесу впровадження цифрових наративів у навчальну практику: 

1. Загальний процес створення цифрових наративів. 

2. Конкретні способи використання зображень у  цифрових наративах. 

3. Шляхи, якими цифрові наративи дозволяють, реалізувати 

комунікацію  через поєднання аудіо та відео каналів. 

4. Обґрунтування якості такого поєднання. 

5. Процес редагування. 

6. Співставлення традиційних письмових завдань і цифрових 

наративів. 

Здійснені дослідження дозволяють надати деякі часткові відповіді 

щодо окресленої проблематики, хоча, як підкреслюють дослідники, чітко 

відстежуються відмінності, які супроводжують кожний етап навчання 

студентів у процесі створення, поширення й обговорення цифрових 

розповідей. Методом дослідження було наративне інтерв’ю, спрямоване на   

з’ясування, яким чином процес створення цифрових наративів – від 

концептуалізації до продукування – впливає на навчання студентів. Перше 

питання стосувалося часових затрат студентів на процес створення 

цифрового наративу.Студентів просили оформити відповіді, створивши 

відповідний цифровий наратив, і оскільки, вони ще не повністю володіли 

цією специфічною мовою, тобто технологіями створення, то їх відповіді були 

повільнішими й потребували часу. Такий результат вимагав особливої уваги 

до проблеми: була сформульована гіпотеза, що можливо краще повернутися 

до традиційних письмових робіт. Оскільки у ході проекту технологічні 

уміння студентів удосконалилися, то дана гіпотеза була не підтверджена. 

Водночас було зроблено висновок про доцільність розвивати технологічні 

уміння студентів як необхідну умову ефективного використання цифрових 

наративів у навчанні. 



117 

 

Друге питання стосувалося навчальних переваг, що їх надавало 

використання цифрових наративів з фрагментами відео зображення й 

звукового оформлення у поєднанні з текстом, у процесі засвоєння 

навчального матеріалу.Отримані результати засвідчили, що процес створення 

та сприймання цифрових наративів поглиблює осмислення студентами 

навчального матеріалу. Адже студенти пропускають свої ідеї через текст, 

зображення, голосовий супровід, відео і музику, тим самим розширюючи 

канали сприймання інформації, що допомагає відкрити їм нові шляхи 

осягнення теоретичного матеріалу. 

Наступним питанням дослідники намагалися з’ясувати, які переваги 

дає студентам використання зображень у цифрових наративах. Дослідження 

показали: хоча шляхи, якими студенти використовують зображення у 

цифрових наративах є подібними до їх використання при виконанні інших 

видів навчальних робіт у різних освітніх галузях, використання зображень у 

цифрових наративахвигідно вирізняється, адже студенти використовують 

зображення, щоб підсилити або сформулювати аргументи, які поєднують 

теорію, історію й наративи у візуальній формі.  

Подальші питання стосувалися шляхів, якими цифрові наративи 

дозволяють, реалізувати комунікацію  через поєднання аудіо та відео каналів, 

а також обґрунтування якості такого поєднання. У результаті дослідження 

було отримано такі результати:  

• зображення в цифрових наративах дозволяють студентам 

передати ідеї та емоції, які було б досить проблемно пояснити у 

письмовій формі.  

• студенти можуть показати, навести складні або інтегральні 

докази, або викликати співчуття до історичних подій у глядачів 

за допомого рухомих і нерухомих зображень. 

• використання в цифрових наративах зображень відкриває нові 

шляхи знаходження й організації ідей, дозволяє студентам плавно 
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перейти від понять, до текстів та образів, в ході того, як вони 

будують свої докази.  

Проблема створення цифровими наративами умов для багатоканальної 

комунікації конкретизувалася у питаннях про види пізнання, що 

стимулюються шляхом використання багатоканальної передачі інформації. 

Висновки дослідження конкретизувалися у наступному: комбінація в 

цифрових наративах тексту, зображення і звуку дозволяє студентам 

висловлювати традиційні критичні аргументи, представляти докази, 

використовуючи емоції й користуючись візуальним та звуковим інтелектами 

відповідно теорії Г. Гарднера [281]. Ключовим моментом, що уможливив 

багатошарову природу впливу цифрових наративів є використання емоцій в 

якості допомоги при комунікації через аргументацію(аргументовану 

візуалізацію). Цей підхід охоплює широкий діапазон, починаючи від 

вираження традиційних, відомих елементів і переходу до наступних,нових з 

обов’язковим  використанням візуальних доказів для виклику емоцій у 

глядача. Такий підхід сприяє конструюванню нових знань. 

Позитивний аспект цифрових наративів стосовно короткої тривалості 

доведення власної думки увиразнився у питанні про навчальні переваги, що 

має стисле аргументування у цифрових наративах. Здійснене дослідження 

довело наступне: 

• цифрові наративи дозволяють студентам виражати комплексні 

ідеї шляхом використання кількох медіа в щільно стиснутому 

форматі; 

• студенти можуть лаконічно представляти ідеї, епохи, широкі 

культурологічні дискурси за допомогою відповідного поєднання 

музики і зображень; 

• процес стиснення аргументації, що відбувається в цифрових 

наративах створює почуття «пізнавального надлишку» – іншими 

словами існує завжди багато нашарувань різних значень і 

смислів, а також намірів студентів в контексті проекту. 
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Наступне питання стосувалося особливостей навчальних переваг, що 

асоціюються з процесом редагування цифрових наративів. Наведемо 

висновки, до яких прийшли науковці в результаті проведеного дослідження:   

• процес редагування націлює студентів робити нелінійні 

доведення і мати можливість побачити «неочікувані (інколи, 

вражаючі) ефекти, що виникають в кінці створення цифрового 

наративу;  

• відводячи значну частину часу для редагування створеного ними 

наративу, синтез у процесі збирання цілісного цифрового 

наративу відіграє ключову роль для розвитку цифрових 

мультимедійних комунікативних умінь; 

• можливості, які надає студентам процес редагування, тоді коли 

вони демонструють наративи, обмінюються критичними 

зауваженнями та оцінюють роботи є центральним і домінуючим 

для всього процесу навчання створення цифрових наративів; 

• процес редагування допомагає студентам відібрати саме 

необхідну інформацію й розвиває сприймання комплексної 

мультимедійної аргументації; 

• процес редагування цифрових наративів допомагає студентам 

зрозуміти їх особистісні стилі використання мультимедійних 

технологій більш точно, особливо при створенні 

короткометражних документальних цифрових наративів;  

• процес редагування також прискорює формування у студентів 

умінь краще відбирати (просіювати) інформацію, що пов’язане з 

покращенням умінь аргументувати власну точку зору і приймати 

власні рішення. 

Заключні питання першої частини проектного дослідження стосувалися 

порівняння  цифрових наративів і традиційних письмовихробіт. Поставивши  

питання: «Як співвідносяться і взаємопов’язані завдання створити цифровий 
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наратив і написати традиційну письмову роботу?», дослідники таким чином 

проаналізували отримані відповіді: 

«У багатьох аспектах співвідношення між цифровим наративом і 

традиційною письмовою роботою підсумовується в кінці кожного 

дослідження, які хоч якимсь чином пов’язані з цифровими наративами.Коли 

ми попросили студентів і викладачів, відобразити свою рефлексію про 

співвідношення між цифровим наративом і традиційною письмовою 

роботою, їх відповіді варіювалися від впливу візуалізацій до акцентування 

способів, за допомогою яких, цифрові наративи роблять видимими 

композиційні стратегії. Насправді, на сайті ви знайдете висловлення 

студентів, які постійно порівнюють та протиставляють цифрові наративи з 

традиційними письмовими роботами, так, наче намагаються нам допомогти 

зрозуміти специфіку мультимедійних аспектів цієї роботи. Ми не потребуємо 

більш широких доказів, ніж студентське самооцінювання» [265].  

Нижче наведемо спроби студентів визначити особливості між 

авторським цифровим наративом і письмовою роботою. Коли студентів 

попросили спілкуватися мовою цифрових наративів, то це сприяло їх 

обізнаності про складові частини традиційної письмової роботи. Бредлі Лей, 

аспірант Вандербільдського університету пояснює: «Мій процес написання я 

глибоко не обдумував, а просто друкував текст. Я не завжди був повністю 

впевнений у стратегіях, які я використовував, чи в тих виборах, які я зробив. 

Більшість матеріалу було просто вивчено. Коли я створював цифровий 

наратив я думав над тим, як зберегти свій голос, як не загубити свій голос 

через те, що я використовую мультимедіа, яким чином я представлю свою 

головну ідею управляючи звуком, голосом і зображенням одночасно, який 

медіа буде домінуючим, або якщо я показуватиму зображення, то що я 

говоритиму в цей час, чи я говорю таким чином, що створюю напруження 

при сприйманні моєї ідеї, чи навпаки, підтримую її, або призводжу до 

ігнорування її. Яким чином я управляю багаторівневими медіа для кожного 
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аспекту наративу, я ніколи не підтримував мій письмовий опус такими 

технічними смислами. Це було щось таке, що я зробив». 

Загальний висновок цієї частини проекту полягав у тому, що участь у 

створені авторських мультимедійних цифрових наративів більше збагачує 

студентів досвідом у порівнянні з письмовими роботами:  

• цифрові наративи допомагають студентам розвинути відчуття 

сили свого голосу, власної думки й допомагають студентам 

більш точно й конкретно позиціонувати себе при обговоренні 

наративів інших; 

• цифрові наративи доцільно використовувати для окремих видів 

доведень, аргументацій. Студенти розвивають почуття переваги 

від використання цифрових наративів і обмеженого 

використання традиційних робіт. 

Будучи захоплені можливостями авторських цифрових наративів, 

студенти й викладачі були свідомі того, що доцільно піклуватися про 

збереження балансу між тим, коли використовуються цифрові наративи, а 

коли традиційні  письмові роботи. Загальний висновок науково-

дослідницького проекту полягав у визнанні когнітивно-творчих функцій 

цифрових наративів та позитивного впливу застосування цифрових наративів 

на ефективність навчання: 

«Цифрові наративи – це мультимедійний проект, що поєднує текст, 

зображення, аудіо та відео файли в короткому відеокліпі. За останні роки 

цифрові наративи перетворили аудиторії коледжів та університетів у 

простори креативної, творчої, мультимедійної діяльності. Цифрові наративи 

довели, що вони є могутнім засобом для студентів, щоб представити рівень 

засвоєння і розуміння ними текстів й контекстів у формі, що вирізняється від 

форми традиційних письмових робіт» [265]. 

Доречними видаються слова професора-консультанта проекту Ріни 

Бенмаєр:«Цифрові наративи навчають студентів досвіду не тільки в контексті 

«Що сталося зі мною?», але ще і «Чому може навчити моя історія інших?». В 
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ході створення цифрових наративів теоретичні поняття перекладаються в 

мову цифрових наративів, які промовляють до нас у широкому 

культурологічному контексті» [265].Охарактеризуємо отримані в ході 

проекту результати, що стосуються розвитку емоційної сфери студентів, їх 

почуттєво-емоційної експресії при створенні й поширенні цифрових 

наративів. 

Аналіз відповідей  на питання про співвіднесення цифрових наративів і 

теорії: «Яким чином цифрові наративи дозволяють студентам поєднати їх 

персональні життєві історії з теоретичними знаннями?», – уможливили 

формулювання таких висновків: 

• цифрові наративи створюють для студентів простір, де вони 

можуть вписати їх життєвий досвід не тільки як опис того, що з 

ними сталося, але і того, яким чином ці історії допомагають 

навчити інших. Це твердження містить приховане припущення 

про природу дослідницьких знань. В міру того, як студенти 

самостійно створюють цифрові наративи на предмет теоретичних 

понять, таких як, наприклад, «множинні ідентичності», 

«множинні гібридності», вони перекладають теоретичні поняття 

на мову цифрових історій, які оповідають про багатозначні 

культурологічні контексти. 

• цифрові наративи дозволяють студентам виразити те, що теорія 

не є чисто зовнішньою до суб’єктивних факторів, а сприймається 

через особисті або історичні події. Особистий зв’язок з темою або 

особистий наратив оживляє історію для студентів. 

Наступне питання стосувалося емоційного впливу наративів: «Яким 

чином емоції впливають на вивчення теми і  чи цифрові наративи мотивують 

студентів?». Дослідження дало такі результати: 

• Для деяких студентів емоційний вияв проблеми, яку вони 

розв’язують в ході навчання, служить каталізатором когнітивної 

взаємодії з темою. Вони відчувають емоційний порив зробити щось, 
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щоб поінформувати однокурсників, представити себе, розмістити 

свої наративи в існуючий навчальний дискурс або визначити й 

заповнити виявлені прогалини в цих дискурсах. Таким чином, 

афективна складова процесу створення цифрових наративів стає 

коліщатком, що приводить в рух когнітивні процеси. Це моделює 

дослідницькі стратегії створення знань в тому сенсі, що студенти 

вмотивовані, щоб зробити свій внесок в процес навчання й мати 

вплив на академічний дискурс і світ поза ним. 

• Цифрові наративи можуть спровокувати сильні емоційні реакції як 

у студентів, так і у викладачів. Вони можуть охопити аудиторію 

поза межами університету, ставши предметом досліджень і засобом 

навчання в інших університетських кампусах або спільнотах. 

Студенти часто збентежені впливом, який надають їхні цифрові 

наративи на реципієнтів. 

Пошуки відповідей на питання про подолання перешкод у процесі 

пізнання та, яким чином він моделюється при створені цифрових наративів, 

призвели у ході дослідження до такого висновку: цифрові наративи часто 

поєднують когнітивні і афективні виміри пізнання. Усвідомлення власної 

позиційності (точки зору, погляду) й взаємодія з предметом на 

індивідуальному рівні може змусити студентів залишити зону емоційно-

інтелектуального комфорту. Інколи це означає, що студенти вмотивовані 

сказати те, що інші не хочуть чути. Інші студенти відчувають необхідність 

надати голос тим, хто був змушений мовчати в силу багатьох обставин. У 

загальному,цифрові наративи спричиняють студентів до праці в умовах 

інтелектуальних та технологічних складнощів, часто приймаючи на себе як 

емоційні так і інтелектуальні ризики. Боротьба і дискомфорт стають 

індикаторами пізнання. 

 Аналіз відповідей на питання: «Чому створення цифрових наративів 

визначає конструкцію ідентичності?» уможливив формулювання висновків 
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щодо впливу цифрових наративів на уявлення студентів про себе й свою 

ідентичність: 

• Формат цифрового наративу надає студентам можливість 

висловитися, що робить їх свідомими того, як вони можуть 

позиціонувати себе по відношенню інших та до існуючих теорій 

конструювання ідентичності. З цієї точки зору, вони здатні 

ліквідувати прогалини в існуючій літературі й створювати 

наративи, які протистоять гнобленню маргіналізованих груп. 

Досліджуючи роль афекту в актуалізації мислення, можливостей 

цифрових наративів у цьому контексті, науковці прийшли до таких 

висновків:  

• Емоційна взаємодія не протистоїть теорії, а скоріше стає 

відправною точкою для розвитку критичного ставлення. Це може 

бути трансформоване й представлене у більш сильний критичний 

голос ніж у традиційних письмових роботах. Для багатьох студентів 

емоційна взаємодія з конкретною, або проблемою в загальному 

розумінні цього слова, – це точка відліку, що дозволяє поєднувати 

їх історії з відповідними теоріями. Ці емоції приходять після 

«дотику відчуття» й не протистоять теоретичним викладкам, а 

навпаки поглиблюють їх. У результаті цього студенти починають 

бачити, відчувати й окреслювати їхні особистісні позиції в 

академічному дискурсі.  

Наведемо в якості ілюстрації наратив Адріани Голдсвьос, що 

розміщений на сайті: «Я насправді не вмію проводити дослідження. Процес 

навчання я сприймаю як процес нагромадження понять, які ти можеш 

запам’ятати і відтворити вашому професору. Після створення цифрового 

наративу я почала відчувати себе, свою думку, в усіх створених мною 

навчальних роботах. Ці викладки стали моїми думками, а не були… Я 

змінила стиль написання моїх робіт, надавши їм особистісної рефлексії, і всі 

мої професори були мною задоволені й почали підтримувати мене» [265]. 
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У загальному висновку проектного дослідження стосовно можливостей 

емоційного впливу цифрових наративів на навчальний процес, на нашу 

думку, слід відмітити наступне: 

• Створення цифрових наративів відбувається на перетині 

гносеологічних та емоційних аспектів навчання; поєднує практику 

рефлексивної розповіді й теорію, інтелект і афект. Для багатьох 

студентів емоційне сприймання теми, або проблеми в загальному 

розумінні цього слова, це точка відліку, що поєднує створені 

наративи з відповідними теоріями. Когнітивно опрацьовані емоції 

уможливлюють для студентів вписати себе в існуючий дискурс й 

накреслити особисті перспективи, представивши особистісні 

результати для академічної спільноти. 

Достовірність отриманих у ході дослідження даних зумовлена 

комплексним застосуванням кількісних та якісних методів пізнання, 

презентативною вибіркою експериментальних даних, зокрема відеоархів 

сайту містить 329 наративних інтерв’ю студентів та викладачів [262]. 

Результати  досліджень свідчать, що коли студенти залучаються до процесу 

створення цифрових наративів, вони повинні синтезувати різноманітні 

уміння для створення аутентичного продукту: дослідницькі, письмові, 

організаційні, презентаційні (представлення, демонстрація), проводити 

інтерв’ювання, розв’язання проблем, оцінювання, і, водночас, 

інтерперсональні (міжособистісні) та технологічні уміння. Коли студенти  

створюють цифрові наративи, формується потужний фундамент для розвитку 

різних видів грамотності, включаючи: інформаційну, візуальну, технологічну 

і медіа грамотності.  

Сайт «Освітні можливості використання цифрових наративів» 

Х’юстонського Університету пропонує набір різноманітних цифрових 

наративів для всіх навчальних напрямів і таких сайтів досить чимала 

кількість.  Протягом останніх кількох років, цифрові наративи стали одним з 

основних напрямків досліджень в Університетському педагогічному коледжі 
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Х’юстона. Викладачі та аспіранти Лабораторії інноваційних технологій в 

освіті (LITE) викладали курси, проводили дослідження, семінари, писали 

статті та ділилися своїм досвідом, виступаючи з доповідями на конференціях 

про різноманітні аспекти використання цифрових наративів в освітніх 

практиках ([269], [381], [383]).  

Звернемо увагу на статтю Б. Робін та С. МакНейл «Що повинні знати 

викладачі про використання цифрових наративів» [381]. У ній іде мова про  

дослідження освітніх можливостей цифрових наративів, у яких брали участь 

вихователі дошкільних закладів, учителі з 1-ого по 12-й клас та їх учні, а 

також викладачі, студенти та аспіранти різних факультетів Х’юстонського 

Університету. Науковці університету також підтримують глобально-

доступний веб-сайт «Освітнє використання цифрових наративів – 

Х’юстонський Університет» [275], яким користуються викладачі і студенти 

всього світу, про що свідчать дані опитування, проведеного у 2010 році, 

щодо використання цифрових наративів у міжнародному освітньому 

просторі [402]. Крім того, докторанти Університету провели дослідження й 

опублікували численні статті та захистили дисертації, які поповнили знання 

й збагатили концептуальне розуміння того, як ця технологія може бути 

використана для підвищення якості навчання. 

Проведені дослідження показали, що хоча цифрове розповідання й 

практикується вже більше як два десятки років, однак обмежена кількість 

досліджень була проведена щодо ефективності цієї технології, особливо 

якщо вона використовувалась в навчальних установах. Одне з перших 

дисертаційних досліджень, присвячене цифровому розповіданню, було 

захищене в Університеті Х’юстона Бюлент Доган (DoganB.) у 2007 році. У 

цій роботі три групи учителів загальноосвітніх шкіл були охоплені 

експериментальним дослідженням після того, як вони пройшли інтенсивну 

підготовку в майстерні з цифрової наративізації при Університеті. До складу 

цих трьох груп входили учителі початкової, молодшої-середньої та старшої-
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середньої школи, яких навчили створювати цифрові історії й 

використовувати їх під час навчання учнів [269]. 

Дослідження рівня сформованості умінь створювати цифрові наративи 

проводилися перед інтенсивним навчанням, а також після нього. Після трьох 

місяців педагогічної діяльності в школах було проведено додаткове 

дослідження, завданням якого було визначити: чи використовують учителі, 

що пройшли навчання, цифрове розповідання в їх навчальній діяльності і 

яким чином це впливає на якість навчання. У випадках, якщо вчителі не 

використовували цифрового розповідання у практичній діяльності, то 

з’ясовувались бар’єри, що перешкоджали цьому застосуванню. Учителі, що 

використовували цифрове розповідання, переконані, що їх учні підвищили 

рівень сформованості дослідницьких, технічний, презентаційних, 

організаційних та письмових умінь. Також педагоги наголошували на тому, 

що цифрове розповідання позитивно впливає на мотивацію учнів до 

навчання, робить його привабливим для школярів. 

Американська дослідниця Цинтія-Марія Гарреті (Garrety C.M.) яка в 

2008 році захистила дисертацію «Цифрове розповідання історій: новітня 

технологія для навчання учнів і вчителів» в університеті штату Айова 

зазначає, що з моменту виникнення цифрового розповідання наративів цей 

процес зазнав еволюції, яка перш за все пов’язана з розвитком цифрових 

технологій. Аналізуючи якісні зміни в цифровому розповіданні вона ділитися 

розповідями з глобальною аудиторією» [282,14]. Вчена виділяє такі жанри 

цифрових наративів: традиційні розповіді, навчальні розповіді, розповіді, що 

базуються на проектах, розповіді про соціальну справедливість і культурний 

розвиток та розповіді, що ґрунтуються на рефлексивній практиці [282].  

У 2009 році Анна Рудніцкі (RudnickiA.) захистила дисертаційне 

дослідження «Завершення повного циклу: дослідженнярозповідних кіл, 

діалогів, і сюжетів на випускному рівні курікулуму з цифрового 

розповідання»[383] сфокусоване на діалогічних аспектах, розвитку 

критичних умінь студентів, які прослухали в Університеті Х’юстона два 
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взаємопов’язаних курси: «Цифрове розповідання» та «Популярна культура». 

У роботі А. Рудніцкі досліджує яким чином дискусії про цифрові наративи 

пробуджують у студентів глибше розуміння та усвідомлення того, про що 

розповідають створені ними наративи, з точки зору сприймання їх іншими 

студентами. Такі обговорення допомогли студентам створювати більш 

значимі цифрові наративи. Тематика обговорень була присвячена такій 

проблематиці: «Особиста рефлексія, щодо порівняння можливостей 

цифрового розповідання та академічних письмових робіт», «Коло цифрових 

нараторів як спільнота знань», «Естетичне пізнання», «Цифрові розповіді як 

дослідницькі наративи», «Учителі – творці навчального процесу», 

«Структура цифрового розповідання». Одним з найбільш вагомих 

результатів цього дослідження є створення посібника «Рекомендації щодо 

створення й підтримки кола цифрових нараторів» [383].  

Слід відмітити, докторське дисертаційне дослідження «Виклики та 

дискусії в процесі створення цифрових наративів: досвід студентів 

випускних курсів», яке було захищено у 2011 році Анкх Нгуєн (NguenA.) 

[349].У ньому, на основі проведених інтерв’ювань студентів випускних 

курсів та аспірантів Х’юстонського Університету, було вивчено проблеми, 

які виникали у них під час роботи над проектами щодо створення цифрових 

наративів освітньої тематики. Анкх Нгуєн спрямувала своє дослідження на 

усвідомлення досвіду цих цифрових нараторів та аналізі виборів, які вони 

зробили під час створення власних історій. Вона виявила, що на рівень знань 

студентів, на їх практичні педагогічні уміння особливий вплив мали такі 

компоненти процесу творення цифрових наративів: персональна участь в 

розробці сюжетної лінії; підбір та використання відповідного програмного 

забезпечення для реалізації творчого задуму; рефлексія на результат власної 

праці та отримання оціночних суджень про неї від інших студентів. До 

найважливіших позитивних результатів участі в процесі створення цифрових 

наративів студенти віднесли набуття ними відчуття власного безперервного  

розвитку в ході проектної діяльності. Отримані в ході дослідження 
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результати стали корисними для організації процесу навчання створення 

цифрових наративів та оцінювання його якостей, а також окреслило можливі 

напрямки майбутніх досліджень. Особливий інтерес становлять дослідження 

пов’язані з визначенням особливостей технологічних умінь та грамотностей, 

якими мають володіти учні, студенти, викладачі, вчителі для того, щоб 

найбільш повно використати педагогічний потенціал та освітні можливості 

цифрового розповідання історій в ході різноманітних навчальних практик. 

Заслуговує на увагу дисертація Мірни Еліз Даймонд (M. E. Diamond) 

«Роль наративу в мультимедійному навчанні», захищена в 2011 році в 

Університеті штату Невада США [258]. На основі  отриманих результатів 

кандидатських та докторських досліджень учені розробляють рекомендації 

для освітян, щодо формування знань, умінь і навичок необхідних для 

впровадження розповідання цифрових історій в навчальні практики.  
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 2.4 Методичні умови проектування тавикористання цифрових 

наративів у неперервній освіті 

У сучасному освітньому просторі використання цифрових наративів 

реалізується в різних навчальних закладах формальної і неформальної 

освіти(громадських центрах, школах, бібліотеках, підприємствах) як 

користувачами-початківцями, так і досвідченими фахівцями в галузі 

інформаційно-комунікаційних технологій. У сфері формальноїосвіти 

викладачі та студенти,вчителі та учні, вихователі та вихованці у дитсадках, 

загальноосвітніх школах, університетах застосовують цифрові наративи з 

різноманітними навчально-виховними цілями й у широкому віковому 

діапазоні. 

Відповідно до нових вимог інформаційної епохи майбутні магістри 

освіти, які майбутньому стануть учителями,повинні вміти інтегрувати 

сучасні технології у навчальний процес. Традиційний підхід до навчання 

передбачає використання підручників, посібників, виконання вправ на 

сторінках робочих зошитів, написанняна багаточисленних листках того, що 

пізніше буде читати тільки вчитель. На відміну від цього ХХІ століття 

вимагає, щоб учителі й учні читали електронні книги, відправляли й 

отримували електронну пошту, знаходили й оцінювали он-лайн інформацію, 

готували звіти за допомогою презентаційного програмного забезпечення, 

спілкувалися в електронних соціальних мережах, встановлювали діалоги з 

фахівцями з різних регіонів, писали як для локального, так і глобального 

співтовариства.  

Процес створення цифрових наративів потребує синтезування 

різноманітніх умінь для створення аутентичного продукту: дослідження, 

написання, дизайн, презентація (подання, демонстрація), інтерв’ювання, 

розв’язання проблем, оцінювання. Ці види діяльності передбачають 

сформованість, за визначенням зарубіжних учених Дж. Браун (BrownJ.), Дж. 

Браєн (BryanJ.), Браун Т. (BrownT.), «грамотності ХХІ століття» [232], що 
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поєднує цифрову, глобальну, інформаційну, візуальну, технологічну 

грамотності:  

• цифрова грамотність – це здатність спілкуватися шляхом   

використання ІК-технологій зі співтовариством, що постійно 

розширюється, для обговорення питань, збору інформації, звернення 

за порадами і допомогою; 

• глобальна грамотність – це здатність читати, інтерпретувати, 

реагувати і контекстуалізувати повідомлення з глобальної точки 

зору; 

• інформаційна грамотніст ь– це здатність знаходити, оцінювати й 

синтезувати та створювати інформаційні повідомлення; 

• візуальна грамотність – це здатність сприймати і створювати 

візуальні образи; 

• технологічна грамотність – це здатність використовувати 

технології, щоб покращити якість навчання, його продуктивність та 

ефективність [232]. 

За Б. Портер, оволодіння учителями мистецтвом створення цифрових 

наративів сприяє формуванню у них необхідних у ХХІ столітті таких умінь: 

мислительних  умінь (високого рівня пізнавальної активності; креативності, 

винахідливості); навчально-дослідницьких та розвивально-пізнавальних 

умінь –  створення багатосенсорного досвіду для себе та інших; надання 

існуючим інформаційним повідомленням особистісного значення; 

поглиблення знання авторів про предмет розповіді);умінь щодо вербальної 

комунікації – написання і читання словесної інформації;візуальної 

грамотності – здатності використання образів для створення оповідей без 

слів; технологічної грамотності – здатності використовувати технології для 

створення  наративу;інформаційної (медіа) грамотності – здатності до 

обдумування, читання, написання і дизайну медіа інформації;умінь 

індивідуалізувати процес навчання – використовувати різні інформаційні 

модальності для забезпечення потреби у різних стилях навчання;умінь 
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працювати в групі – колективність і колаборація;проектного управління 

ментальною діяльністю – уміння проектного менеджменту часом, здатності 

планувати дії;діагностично-оцінювальних умінь – визначення рівня 

успішності учнів у процесі створення, презентації та поширення наративів 

[372]. 

Існують багаточисленні шляхи використання цифрових наративів  у 

навчанні. Одне з перших рішень, яке має бути прийняте для визначення 

способу використання цього інструменту – це з’ясувати, хто буде створювати 

цифрові наративи: викладач чи студенти. Викладачі створюють цифрові 

наративи й демонструють їх студентам, як спосіб подання нового матеріалу. 

Використання мультимедійного цифрового наративу може стати ефективним 

засобом, що концентрує увагу студентів й підвищує їх інтерес до 

дослідження нових ідей. Створені викладачем цифрові наративи можуть бути 

використані для підвищення ефективності занять, як спосіб стимулювання 

дискусій під час обговорення певної історії або, як метод, що сприяє 

глибшому розумінню змісту навчального матеріалу. Викладачі 

використовують цифрові наративи не тільки для викладу нового матеріалу, а 

й досліджують способи залучення студентів до використання зображень 

аудіо- і відеоелементів під час колективного створення цифрових історій. 

Дослідження показали, що використання цифрових наративів під час 

викладаннясприяє якісному засвоєнню нових інформаційних повідомлень, 

полегшує розуміння складного матеріалу. Таким чином, створення і 

впровадження цифрових наративів надає педагогам потужний інструмент 

педагогічного впливу. 

Майбутні магістри освіти, які стануть педагогами мають 

усвідомлювати, що створення цифрових наративів стає потужним 

інструментом для учнів, яких залучають до створення власних історій. Після 

перегляду прикладів цифрових наративів, виготовлених  учителями, учням 

може бути дано завдання, виконуючи яке, їх просять дослідити проблему і 

потім сформувати власну точку зору на неї. Такий вид діяльності може 
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стимулювати інтерес, увагу й мотивацію для «цифрового» покоління учнів в 

сучасних класах. Навчальний процес збагачується розкриттям творчих 

талантів учнів, коли вони розпочинають досліджувати, створювати й 

розповідати власні історії; навчаються використовувати бібліотечні джерела 

та Інтернет, щоб дослідити багатий, глибокий зміст, аналізуючи й 

синтезуючи широкий діапазон смислів навчального матеріалу. 

Крім цього, учні, які беруть участь у створенні цифрових наративів, 

можуть вдосконалювати комунікативні навички, навчаючись подавати ідеї, 

ставити питання, висловлювати думки й будувати наративи. Також це 

допомагає учням навчитися створювати розповіді для певної аудиторії й 

висловлювати свої ідеї та виявляти знання в індивідуально-значущій манері. 

Окрім того, коли цифрові наративи розміщуються в Інтернеті, учні мають 

можливість обмінюватися своїми роботами з однокласниками і набувають 

цінного досвіду аналітичної оцінки власних робіт та робіт інших учнів, що 

сприяє розвитку критичного мислення, рефлексії, стимулює соціальну 

взаємодію, активізує співпрацю в групах й забезпечує оволодіння учнями 

цінним досвідом  інтерперсональної взаємодії у процесі аналізу здобутих 

досягнень. Створення цифрових наративів може бути також індивідуально 

запропоноване учням відповідно їх навчального стилю (візуального, 

аудіального, кінестетичного вербального та ін.) з урахуванням домінанти у 

сприймані навчального матеріалу. Використовуючи цифрові наративи, учні 

отримують мотивацію, інтерес до процесу засвоєння знань, навички, що 

відповідають національним освітнім стандартам, розробленим Міжнародним 

товариством впровадження технологій в освіту (ISTE). 

Отже, створення цифрових наративів за допомогою сучасних 

технологій є ефективним інструментом навчання для учителів та учнів, 

оскільки: 

• сприяє розвитку науково-дослідницьких умінь, дає можливість 

самостійного вивчення предмета, робить процес навчання динамічним 

та інтерактивним; 
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• формує навички критичного мислення, допомагає глибоко, чітко й 

різнопланово обдумувати тему, особливо, коли матеріал складний.  

Створюючи сценарії та редагуючи наративи, учні та учителінабувають 

навичок формування послідовної, логічної та переконливої 

аргументації, конструювання власних суджень;  

• сприяє покращенню творчих навичок написання текстів, викладу 

власних думок у письмовій формі. Написання, опрацювання й 

редагування сценаріїв для цифрових наративів стає природним, формує 

відповідальність та навички самостійної роботи в процесі перевірки та 

внесення виправлень, поправок та коректив; 

• дає  можливість висловити власну точку зору, стимулювати учнів до 

формування власної точки зору стосовно матеріалу, що вивчається, 

більш повно висловлювати свою думку. Обмін цифровими історіями, 

на відміну від читання вголос запропонованого тексту, створює 

невимушено-позитивну комунікативну атмосферу; 

• дає можливість розповісти про себе, описати важливі моменти свого 

життя, історії своєї родини. Цифрові наративи дають можливість 

виступити від імені інших людей, висловити їх думки, світоглядні 

позиції з їх точки зору; 

• покращує засвоєння знань, оскільки емоційна складова та 

багатоканальність інформаційного впливу цифрового наративу 

дозволяє запам’ятати більший об’єм матеріалу, що вивчається; 

• підвищує успішність та рівень ефективного і конструктивного 

спілкування, так як у процесі створення цифрових наративів 

заохочуються і підтримуються обговорення, полеміка, дискусії, 

різноаспектні погляди на регіональні та глобальні проблеми, 

формується зв’язок між тим, що учні вивчають в школі, й подіями в 

суспільстві, світовому співтоваристві. Презентація цифрових наративів 

на веб-сайтах класів чи порталах шкіл посилює цей зв’язок і активізує 

спілкування; 
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• допомагає глибше розкрити зв’язки між тим, що вивчають в школі й 

тим, що відбувається в довкіллі. Під час створення цифрових наративів 

формуються навички самопізнання й рефлексії, розуміння свого 

життєвого призначення, впевненість у власних силах, що є надзвичайно 

важливим для самореалізації особистості в реальному житті.  У процесі 

ж презентації створених наративів розвиваються уміння аналітично-

критичного аналізу, формуються навички публічних виступів, 

толерантної поведінки під час обговорення різноманітних тем, 

самопрезентації; 

• розвиває творчі здібності, що дає можливість підвищувати 

інтелектуальне осмислення інформаційних відомостей, покращувати 

дослідницькі уміння й застосовувати їх для реалізації нових, 

нестандартних підходів під час конструювання навчального матеріалу; 

• формує цифрову грамотність, що є важливою як індивідуальною, так і 

професійною компетентністю людини в інформаційному суспільстві. 

Для створення цифрових наративів, які були б цікавими,  

неординарними, викликали живий інтерес та захоплення аудиторії,  

необхідно знати особливості,що лежать в основі цього процесу, та вміло 

використовувати технології, володіючи відповідними компетентностями 

[267]. 

Найбільш відомим в англомовному освітньому просторі йдоступним в 

Інтернеті є базовий посібник з навчання створювати цифрові наративи 

Сильвії Розенталь Толісано (S.R. Tolisano) «Технології цифрового наративу 

для освітян», який вона написала і розмістила в 2009 році на своєму 

персональному освітньому сайті [414]. 

С. Толісано є відомим висококваліфікованим консультантом і тренером 

з використання цифрових технологій в навчальному процесі, зокрема, зі 

створення цифрових наративів. З 2014 року вона працювала як головний 

факультетський тренер в університетах Австралії (Коледж Мельбурна), на 

факультеті  педагогіки іноземних мов в коледжі Нью-Джерсі Брунсвік, в 
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Університеті Гетте (Буенос-Сайрес, Аргентина), на факультеті підготовки 

керівників докторських дисертацій в Новій Зеландії. Активний учасник і 

доповідач на конференціях, присвячених використанню ІКТ в освіті (2015 рік 

– Нова Зеландія, Австралія, 2014 рік – США, Норвегія, Венесуела, Бразилія, 

Індія), а також на засіданнях асоціацій вчителів різних країн. Сфера її 

наукових інтересів охоплює сучасні проблеми викладання і учіння, 

педагогіку блогів, майстер-класи з індивідуального розвитку, цифрових 

наративів, вивчення іноземних мов, а також дизайн презентацій, візуальна 

грамотність, глобальні  мережі [389].  

Вчена-педагог створила посібник з метою сконцентрувати увагу на 

процесі використання технологій під час створення цифрових наративів, а 

потім застосувати набуті знання для їх практичної реалізації. У посібнику 

подається визначення наративу «як стародавньої мистецької та ціннісної 

форми людської експресії» [414, 5], наголошується на його педагогічному 

потенціалі як стародавнього методу викладання, який задовго до початку 

навчання грамоти (читання й письма) за допомогою книжок, що стали 

широко поширені й доступні, був єдиним методом передачі мудрості й знань 

від старших молодшим. С. Толісано справедливо наголошує, що у наші дні 

технології надали нове життя стародавньому методу навчання:«Ми 

поєднуємо оповіді з малюванням картин нашого світу, щоб поділитися 

нашими знаннями, культурою, спілкуванням з іншими людьми» [414, 2]. 

Цифрові наративи дають можливість надавати, поширювати й 

розповсюджувати історії про минуле в майбутньому, як ніколи раніше. 

Наратив, незалежно від того в якій технологічній формі створений, є 

потужним засобом передачі знань, передбачення, перспектив, точок зору. У 

посібнику наводяться слова Даніеля Г. Пінка (D.H. Pink) про роль наративів у 

самопізнанні: «Ми є нашими розповідями. Ми ущільнюємо роки 

експерименту, думки й емоції у кілька компактних наративів, які ми 

пропонуємо іншим і розповідаємо самим собі. Це завжди було і є правдою. 

Але особисті наративи стали більш поширеними і можливо більш 
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актуальними, особливо в час фінансового добробуту, коли більшість з нас є 

достатньо вільними, щоб шукати глибокого розуміння себе і наших цілей» 

[414, 5]. 

С. Толісано щедро ділиться досвідом широкого застосування 

цифрового наративу і пропонує, на чому потрібно зосередити увагу: момент 

часу; перебування у певному географічному місці світу; перспективи, тобто 

бачення події з різних позицій іноземця, представника іншої вікової групи, 

спостерігача, експерта, вчителя, учня і т.п.; наголошуючи на тому, що 

«наратив – це інтерактивне мистецтво вживання слів і застосування дій, щоб 

оживити елементи й образи розповіді для стимуляції уяви слухачів» [414, 6]. 

До властивостей наративу С. Толісано відносить інтерактивність; 

вербальність; динамічність (використання таких дій: рухи, жести, вокал), 

подання розповіді,які стимулюють уяву слухачів. Інтеграція цихвластивостей 

створює потужний вплив й величезні можливості, які стимулюють учнів до 

ефективного застосування міжпредметних знань і умінь, а саме: учні можуть 

бути творцями нових історій, слухачаминеподібних до їх власних історій, 

створених іншими. Цифрові історії можуть бути адаптовані й узгоджені 

вчителем згідно з віком і рівнем знань передбачуваної аудиторії. Там, де 

розповідається історія, з’являються слухачі, які досліджують нові світи, 

сценарії, розвивають уміння критично оцінювати інформацію й 

застосовувати ці уміння, пізнаючи світ і, поглиблюючи власний досвід (рис. 

2.1). 

У першій частині посібника автор акцентує увагу на сутності, 

визначальних властивостях наративів, наводить висловлення відомих учених, 

зокрема, Марка Тернера (M.Turner), який стверджує: «Літературний розум – 

це розум оповідань і є не периферійним, а базовим для мислення. Оповідання 

є центральним принципом нашого досвіду і знань. Притчі, казки – проекції 

оповідань для того, щоб надати смисли новому, що зустрічається, – це 

необхідне знаряддя для щоденного вжитку. Літературні думки формують 
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щоденне мислення. Ця книжка містить революційний заклик, що базовою 

властивістю когнітивної науки є природа літературного мислення» [414, 6]. 

 

 

 

Рис.2.1  Структура  наративу (за С. Толісано) 

 

 

С.Толісано доводить корисність наративу для навчання не лише мов, а 

й природничих наук: «Оповідання – це базовий принцип мислення. Більшість 

нашого досвіду, наших знань і наших думок організовані у формі історій. 

Ментальний рівень історій посилюється проекціями – кожна історія 

допомагає нам зрозуміти смисл наступної. Проекція однієї історії на іншу є 

проективністю – базовим когнітивним принципом, який реалізується скрізь 

від простих дій, подібних до розповідей про щоденні події, що відбулися, до 

всім відомих літературних творів» [414, 7]. 

У посібнику схематично зображено функції, що надають наративам 

технології: дозволяють об’єднуватися в спільноти, спілкуватися і 

колаборативно співпрацювати з іншими людьми в усьому світі. Наративи 

поєднують ці три функції, що природно пов’язані зі створенням зв’язків між 

навчанням та комунікаційними функціями технологій (рис. 2.2). 
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Рис.2.2 Функції наративу (за С. Толісано) 

 

Схема унаочнює твердження про те, що цифрові наративи – це 

знаряддя, що може підтримати викладання й навчання у будь-якій сфері: 

об’єднання (входження в інтеграційний простір) на емоційному рівні з 

людьми й подіями шляхом розказування оповідань, таким чином присвоєння 

їх до власного життєвого досвіду;комунікація на рівні почуттєвого 

сприймання різних точок зору; колаборативне  поєднання різних персонажів, 

їх дій і точок зору; історії, що приходять з далекого минулого, дозволяють 

минулому поєднатися з теперішнім;ремікси, різні трансформації історій 

додають нових перспектив, висвітлюють нові сюжетні лінії. 

Наратив, як стародавня мистецька форма навчання повинна бути 

адаптована й інтегрована для того, щоб підсилити процес формування в учнів 

навчальних умінь ХХІ ст. В посібнику увагу сфокусовано на доступних 

технологіях і рекомендаціях: як вибрати правильну технологію для реалізації  

цифрового проекту. Критерії вибору технологій прості. Перш за все, вони 

повинні бути безкоштовні, тобто доступні для освітян. Найбільш доступними 

є технології, які базуються на Windows – це FotoStory, MovieMaker, але вони 

мають еквівалент для МАС і Movie, який дає той самий ефект. Інші 

технології реалізуються на перехресних платформах. Всі технології, які 

подані в даному посібнику, не є єдино можливими, оскільки щодня 
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з’являються нові сайти, програми та нові ідеї в мережі. Більшість з них 

привносять щось нове й захоплююче до списку тих засобів, які посилюють і 

спрощують наші наративно-цифрові можливості й здатності.  

С. Толісано рекомендує освітянам, місією яких є трансформація й 

прискорення процесу засвоєння знань, для прикладу спочатку розповісти 

власну історію студентам, скориставшись наративним підходом до навчання, 

або дозволити їм розповісти свої власні наративи, для того щоб  кожен відчув 

єдність між собою і світом, який їх оточує. Дослідниця описує технології, які 

можуть допомогти «оживити» цифрові наративи.  

Водночас С. Толісано підкреслює, що процес придумування, написання 

сюжетної лінії наративів є інтегральною й дуже важливою частиною в 

процесі їх створення. Виокремлює визначальні моменти, що виникають під 

час реалізації  проекту зі створення цифрового наративу, які увиразнюються 

у таких традиційних запитаннях: «З чого мені розпочати?», «Від чого 

потрібно відштовхнутись?», «Які інформаційні носії (текст, аудіо, образи, 

відео) я або мої студенти потребують, щоб розповісти наратив?», «Як я 

оцифровую (електронізую, здійснюю перехід в цифрову площину) нецифрові 

інформаційні носії (нецифрові фото, мій голос, документи та ін.)?», «Як я 

підготую моїх студентів до створення сюжетної лінії наративу?». 

У посібнику наводяться схеми, таблиці та інструктивні матеріали, які 

допомагають зрозуміти логіку процесу вибору правильного інформаційного 

носія, та узгодження відповідної програми для створення цифрового 

наративу. С. Толісано подає схему компонентної структури цифрового 

наративу , детальну характеристику технологій (GoogleMaps, Word, Audasity, 

FotoStory, Mixbook, VoiceThread,MovieMaker), що можуть  використовуються 

для створення графічних образів, аудіо та відео наративів (рис.2.3).   
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Рис.2.3 Схема компонентної структури цифрового наративу (за С. 

Толісано) 

Отже, С. Толісано пропонує розпочати навчання зі створення 

педагогом власної історії для того, щоб дати можливість отримати 

відповідний досвід перед тим, як вчити цього студентів. Вчена наголошує, 

що  наратив, незалежно від інформаційного носія, застосованих технологій і 

середовища, в якому він створений, є могутнім засобом передачі, знань, 

культури, перспектив і точок зору» [414,9]. 

Використання технологій в сучасному суспільстві зростає надзвичайно 

швидкими темпами. Освітяни в класах, аудиторіях або на адміністративних 

посадах мають можливість збагачуватися інформацією про тенденції 

розвитку й використання сучасних технологій і отримати практичні уміння   

для інтеграції технологій в процес викладання й навчання. Як правило, курси 

з навчання створювати цифрові наративи організовуються на базі 
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університетів(зокрема, Університетів Хемлайн,  Колумбійський університет 

(США)[Digital Storytelling Columbia University www.columbia.edu/. 

../Yen_digital_storytelling_syllabus.pdf]] та ін.) і носять інтенсивний характер. 

Для прикладу охарактеризуємо модель навчання, що пропонується 

Академією цифрового наративу, яка функціонує на базі факультету 

освітиУніверситету Хемлайн в США[DigitalStorytellingSyllabusSummer 2011 – 

TIES 

www.earntech.ties.k12.mn.us/.../Digital_Storytelling_Syllabus_Su...,].Спочатку 

пропонуються освітні можливості курсу: інформація (на буклетах або в 

електронній формі) подається у привабливій, в контексті особистісно-

професійного зростання формі, супроводжується ілюстративним матеріалом 

у вигляді відео, фото, які зроблені в класі та під час екскурсій; створені 

захоплюючі цифрові наративи, що можуть бути інтегровані до викладання 

будь-якого предмета. Наголошується, що розповідання цифрових наративів 

передбачає застосовування різноманітних цифрових технологій для 

створення цифрових зображень, відеокліпів, графіки, музики, звуків та 

шумів, мозаїчне поєднання яких допомагає розповісти історію. Кожний 

цифровий наратив стає оповіддю, що збуджує інтерес, підвищує самооцінку 

шляхом розповідання історії, яку потрібно подати іншим. Кожна історія 

використовує голос оповідача, щоб задокументувати думки, спогади, 

заклики, висвітлити отримані уроки, пояснити прийняті рішення, обмінятися 

розумінням і надією. 

Також повідомляється, що участь у майстер-класах дає можливість 

освітянам зібрати ідеї, стратегії та найкращий педагогічний досвід для 

використання в особистій професійній діяльності. Цей курс стимулює 

вчителів визначити власні завдання, отримати нову інформацію, оцінити цю 

інформацію й діагностувати, чого вони навчилися. Навчання забезпечує 

освітянам можливість визначити особистісні цілі стосовно інтеграції 

технологій в їх професійну діяльність на рівні адміністрування або навчання, 
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знайти інформацію, що відноситься до цих цілей і використати отриману 

інформацію у власному професійному житті [419,1]. 

Концептуальні засади навчання сформульовані у таких 

положеннях: 

1. Забезпечення рівноправності, справедливості, неупередженого 

ставлення в школах і суспільстві: 

• розуміти роль освіти, яку вона відігравала й відіграє у розвитку 

суспільства; 

• цінувати й дорожити всіма дітьми і молодими людьми, приймаючи 

їх расові, гендерні, вікові особливості, рідну мову, виключність, 

неподібність до інших, а також інші соціальні, культурні й фізичні 

характеристики; 

• застосовувати соціально-культурологічне підґрунтя й різноманітні 

шляхи індивідуалізації навчання, щоб посилити ефективність 

викладання й учіння; 

• діяти як провідник змін у шкільних класах, школах і громадах; 

• враховувати, що цифрові наративи–це модель ефективної 

комунікації: для того, щоб комунікація була ефективною, вона 

повинна бути доступною для всіх. 

2. Розбудова спільнот тих, хто навчає (учителів, викладачів) і тих, хто 

навчається (учнів, студентів, слухачів): 

• створення мережних спільнот, які підтримують учнів і вчителів; 

• визнання важливості викладання й учіння як соціального і 

культурного процесу; 

• створення фізично і психологічно збагачувального довкілля, що 

прискорює, посилює та стимулює позитивне самопочуття; 

• використання мультимедійних технологій для розбудови потужних 

платформ для мережних спільнот з метою створення власних 
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цифрових наративів та обміну досвідом через ознайомлення з 

наративами інших у мережі;   

• визнання того, що глобальна спільнота здатна реалізовувати 

контакти та поширювати інформацію шляхами, які раніше не 

можливо було уявити; 

• створеннявчителями й учнями цієї спільноти – це ідеальний 

спосіб для визначення освіти як засобу об’єднання людей в єдину 

світову спільноту і трактування учителів та учнів як очільників. 

3. Конструювання знань як творчий процес: 

• розуміння того, що ядро знань є сконструйованим і інтегрованим 

продуктом; 

• цілеспрямоване трансформування теоретичних, методологічних й 

педагогічних знань в практику; 

• застосовування найкращого технологічного досвіду, враховуючи 

технології для конструювання процесу навчання. 

Традиційне конструювання наративів у письмовій формі побудоване на 

засадах усної традиції наративу (з давніх давен виникло усне слово, потім 

писемне й друковане; були відкриті нові засоби передачі інформації: фото, 

радіо, телебачення; з появою Інтернету люди отримали можливість без 

обмежень обмінюватися власною інформацією, своїми історіями). Останні 

досягнення органічно додають до попередніх знань нове розуміння, що таке 

«наратив» і як його можна розповідати (презентувати). 

4. Практичне когнітивне збагачення і рефлексія: 

• практичне удосконалення викладання, розвиток рефлексії; 

• дослідження різноманітних джерел, які мають відношення до 

освітньої практики й історії; 

• використання практики як базису для більш глибокого 

дослідження проблеми; 
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• визначально-особистісна природа цифрового наративу – створює 

(є основою) реальний процес творення цифрової історії 

рефлексивної природи; 

• цифровий наратор, коли створює сценарій, відображає не тільки 

процеси в освіті, що відбулися в ній в кінці ХХІ століття, а й те, як 

освіта змінилася і як вона впливає на учнів, студентів у контексті 

цих змін. Таке віддзеркалення (відтворення) буде змінюватися й 

продовжуватися як історія, що розповідається, змінюючись і 

урізноманітнюючись у часовому континуумі [419, 2].  

Результативність курсу визначається формулюванням умінь, які учні, 

студенти, педагоги, слухачі будуть здатні продемонструвати: 

• визначати особистісні, професійні цілі про інтеграцію технологій в 

освітній процес; 

• синтезувати інформацію про інтеграцію технологій в освітню 

діяльність, отриману під час вивчення цього курсу відповідно до 

особистісно-професійних завдань та досвіду (інформація повинна 

бути інтегрована в особистісно-ціннісну й діяльнісну площину) 

[419, 2]. 

Процес навчання створювати цифрові наративи поєднує такі 

компоненти: 

• визначення навчальних завдань; 

• навчання шляхом спілкування з регіональними та національними 

експертами; 

• дослідження теоретичного підґрунтя; 

• тренування в безпосередньому використанні технологій та 

програмного забезпечення; 

• обмін кращими зразками, досвідом в аудиторії; 

• визначення і дослідження інноваційних технологій навчання та 

програмних засобів; 
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• оцінювання здобутих знань; 

• проектування знань на практичну площину процесу навчання; 

• синтезування новихзнань з попереднім досвідом; 

• виконання залікової праці. 

План навчання передбачає поступове виконання такихтрьох етапів: 

1. Перед навчанням в академії (до вступу) потрібно визначити 

очікувані результати навчання.Для цього у тезисній формі 

необхідно написати короткий текст 

проспіввіднесенняособистісних професійних задач з навчанням у 

академії. 

2. Процес навчання в академії: нагромадження, продукування і 

оцінювання інформації відбувається упродовж відвідування (18 

год.) курсув академії й створення власного наративу. 

3. Після завершення курсу здійснюється узагальнення й оцінювання 

навчання. З цією метою пишеться рефлексивна праця, яка синтезує 

попередній академічний досвід, що ґрунтується на ваших 

принципах, і  оцінюванні інформації здобутої в процесі навчання 

[398, 2-3]. 

Охарактеризуємо курсові завдання та принципи оцінювання 

ефективності навчання в академії. Перше завдання полягає в тому, щоб 

написати коротку роботу (один або два абзаци, пункти), в якій відобразити,  

ті результати, які бажано отримати від навчання в контексті співвіднесення з 

особистісними професійними інтересами. Друге завдання націлює на 

обов’язкове відвідування кожного з трьох днів навчання, що має завершитись 

створенням власного цифрового наративу. Третє завдання концентрує увагу 

на написанні рефлексивної роботи (обсягом від 300 до 500 слів), яка синтезує 

попередній академічний досвід щодо співставлення очікуваних результатів і 

реально досягнутих результатів, тобто особистісне оцінювання знань та 

умінь, набутих в академії. У четвертому завданні формулюються вимоги до 

оформлення всіх зазначених робіт, які повинні бути надруковані або набрані 
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на комп’ютері й доставлені поштою, факсом, електронною поштою або 

особисто (адреси додаються) [419,3]. 

Критерії і рівні оцінювання ефективності навчання та робіт, що 

подаються, сформульовані у вигляді трьох оцінювальних рубрик:оцінювання 

завдань; участь у заняттях; рефлексивна робота. 

Оцінювання завдань включає: 

• особливі результати, які пропонує академія; 

• особистісне бачення результативності участі в навчанні. 

Участь у заняттях включає: 

• відвідування занять; 

• створення наративу. 

Рефлексивна робота оцінює співвідношення прогнозованих і здобутих 

результатів навчання та їх узгодження з професійними завданнями. Якісне 

оцінювання рефлексивної роботи передбачає отримання від одного до трьох 

балів та визначення трьох рівнів (А,В,С):1 бал –  робота не завершена або 

зроблена дуже поверхово;2 бали – робота відображає теоретичний аспект 

педагогіки навчання (дидактики);3 бали – надається деталізованій роботі, 

написаній відповідно стандартів, що є конкретною за змістом та свідчить про 

позитивні зміни в освітній практиці  учасника. Рівень А надається, якщо 

робота оцінюється на 3 бали і її  автор може надати п’ять практичних, 

прикладних застосувань набутих знань у рефлексивній роботі.Рівень В 

встановлюється, якщо робота оцінюється на 2 бали. Рівень С отримується, 

якщо учасник отримує за рефлексивну роботу 1 бал. Для того, щоб 

рефлексивна робота була оцінена позитивно вона має бути оцінена на рівні А 

або В. Робота оцінюється за такими показниками: 

• чи наведено в роботі, щонайменше від двох (2 бали), до п’яти (3 

бали) практичних застосувань знань, отриманих під час навчання; 

• текст написаний у зрозумілому й чіткому стилі; 

• текст повинен бути обсягом від 300 до 500 слів грамотно 

написаних чи набраних на комп’ютері [398,4]. 
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Учасників навчаннязастерігають проти плагіату і фальсифікацій 

джерел інформації.Аналогічні за змістом, тривалістю та підходами до 

оцінювання курси проводяться в різних вищих навчальних закладах та он-

лайн [398].  

В університетах США проводяться дослідження ефективності 

використання освітніх можливостей цифрових наративів учителямиз 1-го до 

12-го класів загальноосвітніх середніх шкіл.  У  дисертаційній  роботі Бюлент 

Доган (захищена в Університеті Хьюстона у 2007 році) експериментальним 

дослідженням були охоплені три групи учителів загальноосвітніх шкіл  після 

того, як вони пройшли інтенсивну підготовку в університетській майстерні з 

цифрового розповідання наративів. До складу цих трьох груп входили 

учителі початкової, молодшої середньої та старшої середньої школи, яких 

навчили створювати цифрові наративи й використовувати їх під час 

навчання. Дослідження рівня сформованості умінь у вчителів створювати 

цифрові наративи проводилися перед інтенсивним навчанням в 

університетській майстерні, а також після нього. Наступний діагностичний 

зріз проводився після трьох місяців педагогічної діяльності безпосередньо в 

школах. Завданням дослідження було визначити: чи використовують учителі, 

що пройшли спеціальну перепідготовку при університеті, цифрове 

розповідання наративів в їх педагогічній діяльності, та яким чином це 

вплинуло на якість навчання. У випадках, якщо вчителі не використовували 

цифрового розповідання наративів у практичній діяльності, то з’ясовувались 

перешкоди, що заважали цьому застосуванню.  

За результатами досліджень Б. Доган, учителі, які використовували 

цифрове розповідання наративів, переконані, що їх учні підвищили рівень 

сформованості дослідницьких, технічних, презентаційних, організаційних та 

письмових умінь.Також педагоги наголошували на тому, що цифрове 

розповідання позитивно впливає на мотивацію учнів до навчання, робить 

його привабливим для школярів [269]. 
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На основі досліджень, а також досвіді викладання, проведення творчих 

майстерень та тренінгів, участі в наукових конференціях та аналізі наукової 

періодики, що стосуються освітнього використання цифрового розповідання 

наративів, Б. Робін та С. Макнейл розробили методичні основи впровадження 

розповідання цифрових наративів в навчальні практики[381]. Ці основи 

структуровані як ADDIE-модель.ADDIE-модель – це акронім утворений зі 

слів: «аналіз» (A – analysis), «проектування» (D – design), «розвиток» (D – 

develop), «впровадження» (I – implement), «оцінювання» (E – evaluate). 

Охарактеризуємо та проаналізуємо сутність методичних положень. 

На першій аналітичній фазі (A) навчання створювати цифрові наративи 

педагогу доцільно проаналізувати індивідуальні особливості учнів, 

визначити мету, завдання, навчальний контекст, що має бути реалізований; 

тобто провести аналіз освітнього потенціалу цифрового наративу з 

врахуванням можливостей тих, хто буде його сприймати.На фазі 

проектування (D) творці цифрового наративу приймають рішення про те, 

яким чином повинна бути вибудувана сюжетна лінія відповідно до 

проведеного аналізу. На цьому етапі учні створюють робочу схему 

майбутнього цифрового наративу, що може містити текст, малюнки 

креслення, вказівки щодо звукового оформлення, а також знаходять і 

систематизують відповідні інформаційні носії (фото, відео, текстові файли). 

На фазі розвитку (D) творці цифрового наративу створюють спроектований 

продукт, використовуючи при цьому відповідне програмне забезпечення, 

таке як: MicrosoftPhotoStory, WindowsMovieMaker, AdobePhotoshop.На фазі 

впровадження (І) творці цифрового наративу планують як його використати з 

найбільшою ефективністю; з цією метою підбирають й використовують 

відповідне програмне забезпечення, зокрема, MicrosoftWord, щоб розробити 

додаткові методичні матеріали (конспекти занять, словники, навчальні 

проспекти та ін.). На фазі оцінювання (Е) творці цифрових наративів 

оцінюють, визначають якість створеного цифрового продукту відповідно до 

поставленого завдання. На цій фазі застосовуються різні види оцінювання з 
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метою визначення, наскільки творцям цифрового наративу вдалося 

реалізувати свій творчий задум. Також аналізуються можливі варіанти 

удосконалення сюжетної лінії та додаткових матеріалів, застосованих для 

його створення [381].  

Таким чином, кожна фаза процесу створення цифрового наративу від 

початкового проектування до остаточної розробки є важливою і 

характеризується потенціалом, який може збільшити або зменшити 

ефективність створеного цифрового наративу. Учені довели, якщо 

дотримуватись окреслених вище методичних положень, то процес створення 

цифрових наративів суттєво підвищить якість навчання в цілому  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки до розділу 2 

У другому розділі «Зарубіжний досвід наративно-цифрового навчання» 

охарактеризовано теоретичні основи та методичні умови реалізації 

наративно-цифрового навчання, проаналізовано досвід проектування і 

використання цифрових наративів у вищій зарубіжній освіті. 

З 80-х років ХХ століття у зарубіжних освітніх практиках набув 

поширення наративний підхід, що передбачає активізацію словесних методів 
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інтерпретації життєвого досвіду у формі складання різноманітних оповідей, 

які передбачають стимуляцію процесів самопізнання та саморозвитку 

особистості. Цій проблемі присвячені праці таких зарубіжних учених: Дж. П. 

Айзенберга  (Isenberg J. P.), Дж. Брунера (J. Bruner), С. Візерел (C. Witherel), 

К. Еган (Egan, K.), Дж. Купер (Cooper, J.), А. Лінн (LinneA.), М. Новак-

Дзем’яновіч (M. Nowak-Dziemianowicz), Н. Нодінгс (N. Noddings), К. 

Оехлманн (C. Oehlmann), Д. Полкінгхорн (D. Polkinghorne),  М. Ялонго (М. 

Jalongo) та ін. Після опублікування праць «Життя як наратив», «Культура 

освіти» відомого американського вченого, одного з кращих фахівців в галузі 

досліджень когнітивних процесів, який вважається засновником глобальної 

трансформаційно-інтерпретаційної парадигми у навчанні, яка дістала назву 

«наративної», ДжеромаСеймураБрунера (J.S. Bruner), зарубіжними 

науковцями почала активно досліджуватися проблема наративного навчання. 

На основі аналізу праць Дж. Брунера, в яких відстежується вплив поглядів Л. 

Виготського було виокремлено основні  концептуальні засади наративного 

підходу:наратив сприяє більш адекватному розумінню речей, точок зору 

опонентів, знаходження порозуміння між представниками різних культур, 

етносів, рас та релігій, розширенню горизонту неупередженого 

світосприймання; процес створення наративу споріднено близький, схожий 

до процесу наукового пошуку; всю історію науки можна представити у 

вигляді серії наративів про досягнення видатних вчених, що ставили перед 

собою й вирішували фундаментальні проблеми; наратив є специфічним 

способом мислення й структурування людських знань, тому він може 

виступати як метод навчання.   

Дослідження зарубіжного досвіду реалізації наративного підходу в 

професійній педагогічній освіті допомогло визначити особливо значущим 

досвід німецької вченої Крістел Оехлманн (C. Oehlmann), професора 

факультету соціальної освіти, викладача курсів наративної майстерності для 

вчителів вищої педагогічної школи в м. Хілдешейм (Німеччина). Вчена 

вважає за необхідне навчати студентів мистецтва створення педагогічних 



152 

 

наративів, застосовуючи стратегії стимулювання умінь проектувати 

наративи. Важливим у контексті нашого дослідження є науковий доробок 

Аліди Герсі (A. Gersi), викладача порівняльної міфології та Ненсі Кінг(N. 

King) професора Університету штату Делавер (США), які  використовують 

наративи в різних видах навчальної діяльності на основі міфів, легенд, 

народних та літературних казок, що знайшло відображення у посібнику 

«Створення оповідей в навчанні й терапії». Опрацювання наукового-

практичного доробку зарубіжних науковців дозволило виокремити засади 

використання наративів у педагогічно-терапевтичних практиках. 

Проектування цифрових наративів у курикулумі вищих навчальних 

закладів, за визначенням зарубіжних науковців, зокрема, Б. Гірша (Hirsch B.), 

Р. Ленема (Lanham R.), С.Махоні (Mahony S.), Дж. Охлер (Ohler J.), І. Піразо 

(Pierazzo E.), С. Толісано (ТolisanoS.) пов’язане з розв’язанням проблеми 

підвищення ефективності навчального процесу на основі посилення впливу 

навчальних інформаційних повідомлень на студентів, шляхом розширення 

каналів сприймання і створення можливостей для творчого перетворення та 

особистісного представлення навчального змісту за допомогою сучасних 

ІКТ.  

Концептуальні засади використання цифрових наративів у вищій 

гуманістично-гуманітарній освіті визначив професор Каліфорнійського 

університету Ричард Ленем, що обґрунтував появу та стрімкий розвиток 

нової педагогічної парадигми у вищій освіті, що виникла в результаті 

конвергенції цифрових технологій з навчально-освітньою діяльністю, і 

характеризується створенням особливо комфортних, у порівнянні з 

традиційними, умов до творчої реалізації та самовираження всіх суб’єктів 

навчального процесу. 

Цифрові наративи поширились у вищій освіті наприкінці 90-х років ХХ 

століття в результаті співпраці Центру цифрових наративів (CDS) з рядом 

університетів,серед яких базовим був Університет в Берклі. Серйозним 

поштовхом на шляху розвитку цифрової наративізації навчання (процесу 



153 

 

впровадження наративів у вивчення різних дисциплін) став розвиток ІК-

компетентностей, зокрема технологічних умінь, у викладачів вищих шкіл, що 

здійснювався на базі Центрів цифрових наративів та інших курсів. З  2010 

року курси з цифрових наративів входять до складу магістерських програм і 

пропонуються в американських, скандинавських, німецьких та інших 

університетах. Важливим етапом використання цифрових наративів у 

навчанні студентів університетів стало міжнародне науково-дослідницьке 

вивчення педагогічного потенціалу цифрової наративізації. У 2012 році 

Джорджтаунський університет (США) та Білефельдський університет 

(Німеччина) спільно розпочали науково-дослідницький проект «Візуалізація 

знань». Цей дослідницький проект складався з трьох частин та реалізувався 

упродовж п’ятирічного дослідження впливу цифрових наративів на 

ефективність навчання. Загальний висновок науково-дослідницького проекту 

полягав у визнанні когнітивно-творчих функцій цифрових наративів та 

позитивного впливу застосування цифрових наративів на ефективність 

навчання. Результати проекту довели наступне: цифрові наративи 

дозволяють студентам виражати думки шляхом використання кількох медіа в 

щільно стиснутому форматі; студенти можуть лаконічно представляти ідеї, 

епохи, широкі культурологічні дискурси за допомогою відповідного 

поєднання музики і зображень; більшість студентів мають розвинене 

інтегральне мислення; створення цифрових наративів відбувається на 

перетині гносеологічних та емоційних аспектів навчання; поєднує практику 

рефлексивної розповіді й теорію, інтелект і афект.  

Протягом останніх кількох років, цифрові наративи стали одним з 

важливих напрямів досліджень в університетах США. Одне з перших 

дисертаційних досліджень, присвячене цифровим розповідям, було захищене 

у 2007 році Бюлент Доган (DoganB.) в Університеті Х’юстона на тему: 

«Впровадження розповідання цифрових історій у навчальний процес 

вчителями, які пройшли підготовку у майстер класах з навчання цифрових 

наративів». Дослідниця Цинтія-Марія Гарреті (C.M. Garrety), яка в 2008 році 
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захистила дисертацію «Розповідання цифрових історій: новітня технологія 

для навчання учнів і вчителів» в університеті штату Айова, зазначає, що з 

моменту виникнення розповідання цифрових наративів цей процес зазнав 

еволюції, яка, перш за все, пов’язана з розвитком цифрових технологій. 

Очевидним, на переконання вченої, є поява нової функції що виявляється у 

здатності ділитися, обмінюватися розповідями з глобальною аудиторією. У 

2009 році Анна Рудніцкі (RudnickiA.) захистила дисертаційне дослідження 

«Завершення повного циклу: дослідження розповідних кіл, діалогів, і 

сюжетів на випускному рівні курікулуму з розповідання цифрових історій». 

Слід відмітити, докторське дисертаційне дослідження «Виклики та дискусії в 

процесі створення цифрових наративів: досвід студентів випускних курсів», 

яке було захищено у 2011 році в Х’юстонському університеті Анх Нгуєн 

(NguenA.). Заслуговує на увагу дисертація М. Е. Даймонд (M. E. Diamond) 

«Роль наративу в мультимедійному навчанні», захищену в 2011 році в 

Університеті штату Невада США.  

Методичні основи проектування цифрових наративів представлено у 

найбільш поширеному й доступному в Інтернеті посібнику Сильвії Розенталь 

Толісано (S.R.Tolisano) «Технології цифрового наративу для освітян». 

Основні положення полягають в наступному :проектування цифрових 

наративів у будь-якій сфері навчання реалізує  функції об’єднання на 

емоційному рівні з людьми й подіями шляхом розказування історій та 

збагачення власного життєвого досвіду, комунікації на рівні обміну та 

почуттєвого сприймання різних точок зору, колаборативного поєднання 

різних персонажів, їх дій і точок зору, подій, що дозволяє розповідям з 

минулого поєднатися з теперішніми, трансформуватися, висвітлюючи нові 

сюжетні лінії та перспективи; цифровий наратив, незалежно від того в якій 

технологічній формі він створений, стає потужним засобом передачі знань, 

точок зору, передбачень та прогнозів; ході проектування цифрових наративів 

реалізується базовий когнітивний принцип проекції однієї історії на іншу, 
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який реалізується в процесі створення як простих наративів про щоденні 

події, так і всім відомих шедеврів.  

На основі досліджень, а також досвіді викладання, проведення творчих 

майстерень та тренінгів, участі в наукових конференціях та аналізі наукової 

періодики Б. Робін та С. Макнейл розробили методичні рекомендації щодо 

впровадження цифрового розповідання наративів в навчальні практики. Ці 

рекомендації структуровані як ADDIE-модель, назва якої є акронімом, 

утвореним зі слів: «аналіз» (A – analysis), «проектування» (D – design), 

«розвиток» (D – develop), «впровадження» (I – implement), «оцінювання» (E – 

evaluate).  

Сутність методичних положень полягає в наступному: на першій 

аналітичній фазі (A) педагогу доцільно проаналізувати освітній потенціал 

цифрового наративу з врахуванням можливостей тих, хто буде його 

сприймати;  на фазі проектування (D) творці цифрового наративу приймають 

рішення про те, яким чином повинна бути вибудувана сюжетна лінія 

відповідно до проведеного аналізу, створюється робоча схема майбутнього 

цифрового наративу, що містить текст, малюнки креслення, вказівки щодо 

звукового оформлення, систематизуються відповідні інформаційні носії 

(фото, відео, текстові файли); на фазі розвитку (D) творці цифрового 

наративу створюють спроектований продукт, використовуючи при цьому 

відповідне програмне забезпечення. У розділі з'ясовано, що цифрова 

наративізація вищої освіти належить до провідних тенденцій розвитку 

міжнародного освітнього простору, визначено чотири етапи поширення 

цифрових наративів у системах вищої освіти високорозвинених англомовних 

країн (США, Великобританія, Канада, Нова Зеландія, Австралія). 

РОЗДІЛ 3 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ НАРАТИВІВ 
У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ОСВІТИ 

 
У розділі проаналізовано стан використання цифрових наративів у 

вітчизняних освітніх реаліях, визначено педагогічні умови творчості в 
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координатах цифрових технологій, охарактеризовано авторську концепцію 

проектування цифрових наративів у навчанні майбутніх магістрів освіти.На 

першому етапі дослідження вивчалася наявність наративів у скарбниці 

історико-педагогічного знання. 

 
 3.1 Аналіз стану використання цифрових наративів у вітчизняному 

освітньому просторі 
 

Аналіз стану використання цифрових наративів у вітчизняному 

освітньому просторі розпочнемо з визначення наявності наративів у 

скарбниці історико-педагогічного знання. Наголосимо, що всесвітньо відомі 

українські педагоги значну кількість педагогічних творів написали саме у 

формі наративу, тобто рефлексивної розповіді щодо сутності та реалізації 

педагогічних ідей, набутого педагогічного досвіду. У формі наративу К.Д. 

Ушинським написана перша наукова праця з вивчення зарубіжного 

педагогічного досвіду    «Педагогічна подорож по Швейцарії». Наративами є 

«Педагогічна поема», «Прапори на вежах», «Книга для батьків» – А.С. 

Макаренка – теоретика і практика комунарської педагогіки. Свідченням 

безповоротної перемоги гуманістичного педагогічного мислення стала праця 

В.О. Сухомлинського «Серце віддаю дітям». Унікальними педагогічними 

творами наративного характеру стали казки В. Сухомлинського «Казки 

школи під голубим небом», які продовжили традицію використання 

педагогічної казки започатковану в українській народній творчості й 

розвинену до шедеврів дитячої літератури українськими поетами й 

письменниками. Унікальними в педагогічному контексті є вірші, віршовані 

казки  для дітей Т. Шевченка («І досі сниться: під горою…», «Сон», «Садок 

вишневий коло хати…»), твори Л. Українки («Біда навчить»,«Три метелики», 

«Лелія», «Лісова пісня»); І. Франка («Малий Мирон», «Грицева шкільна 

наука»), О. Пчілки («У пригоді»),  П. Мирного  «» , М. Вовчка «Козачка», Г. 

Сковороди («Бджола і Шершень»), Н. Забіли «Казка про Курочку та Півника 

та хитру Лисичку», О. Іваненко  «Тарасові шляхи», «Марія», «Діти війни», 
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«Квіти» та ін. Саме через наратив, часом не опублікований (щоденники, 

листи) висловлювали прогресивні демократичні погляди українські 

письменники, які творили в часи тоталітарного режиму М. Трублаїні 

(«Пустуни на пароплаві»), В. Симоненко, («Цар Лоскотон і Плаксій», «Ти 

знаєш, що ти Людина?»),  В. Нестайко («В країні сонячних зайчиків»), О. 

Гончар («Чарівні окуляри»), І. Жиленко («Жар-птиця», «Гном у буфеті»). 

Слід відмітити, що наратив з успіхом використовувався і в науково-

популярній літературі для дітей. Чимало школярів своє захоплення фізикою 

розпочали з прочитання книги академіка С.У. Гончаренка «Фізика для 

допитливих». Цікавими, на наш погляд є сучасна наративно-біографічна 

серія  книг «Життя видатних дітей». 

У вітчизняному освітньому просторі в останнє десятиліття значно 

посилився інтерес до використання наративу в різних галузях соціо-

гуманітарних наук.Цікавими й важливими в контексті досліджуваної 

проблематики є педагогічно проникливі, високодуховні  педагогічні 

наративи І. А. Зязюна, що викладені в посібнику для вчителів «Педагогіка 

добра: ідеали і реалії» [58]. Зокрема, проблемі реалізації наративного підходу 

в освітній сфері присвячені тематичні дослідження відомих українських 

вчених та науковців: методологічним проблемам вивчення персоналій 

українських педагогів (біографічного наративу) присвятили дослідження 

А.В. Лещенко [96], О.В. Сухомлинська [180], Н.Д. Дічек [44]. Результатом 

стало видання унікальних праць: «Володимир Вернадський і його 

просвітницько-педагогічна діяльність», «Нариси історії українського 

шкільництва (1905-1933)», «Маловідомі першоджерела української 

педагогіки (друга половина ХІХ-ХХст.)», «Українська педагогіка в 

персоналіях». Лещенко М.П. у формі наративу охарактеризувала досвід 

створення й розвитку альтернативної системи навчання на засадах педагогіки 

добротворення, що представлено у книзі «Щастя дитини – єдине щастя на 

землі», а також зосередила пильну увагу на дослідженні використання 

наративу в дискурсі освітніх практик та педагогічної майстерності [108]. 
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Проблемам наративного підходу в теорії й практиці навчання присвячено  

такі праці вченої: «Педагогічний наратив про Миколу Зерова (1890-1937 рр.) 

– студента і викладача Київського університету» [104], «Педагогічний 

наратив Лесі Українки: поки інших учити, себе перше треба умити» [103], 

«Як допомогти дітям знайти себе. Оповіді для батьків» [109] та ін.  

Підкреслимо, що доробок М.П. Лещенко з розробки проблематики 

педагогічного наративу є закономірним, оскільки вчена належить до наукової 

школи педагогічної майстерності академіка І.А. Зязюна, засновник і 

представники якої особливу увагу приділяють мистецтву мовлення, тобто 

розвитку наративних компетентностей як у майбутніх, так і у досвідчених 

учителів. Розвиваючи цю проблематику вчена наголошує: «У порівнянні з 

традиційним тлумаченням у вітчизняній педагогіці словесних методів, 

наратив, на нашу думку, передбачає розширення можливостей збагачення 

інформації віртуальними, почуттєво-емоційними,суб’єктивними 

характеристиками, що створює надійне підґрунтя для індивідуалізації 

освітнього процесу» [101]. Про вагомий внесок Лещенко М.П у розвиток 

наративних досліджень свідчить  науковий доробок її вихованців, зокрема: 

дослідженню персоналій зарубіжних вчених, у яких був застосований 

наративний підхід до висвітлення проблеми, присвячені дисертаційні роботи 

Рубан Л.М. («Майстерність учителя у спадщині американського педагога-

реформатора Джона Холта (1923-1985рр.)») [153], Ісаєвої С.Д. 

(«Комунікативна педагогіка у науковій спадщині американського вченого 

Томаса Гордона (1918-2002 рр.)» [62]); педагогічні наративи подані у 

дисертаційному дослідженні Сулаєвої Н.В. («Підготовка вчителя в 

педагогічному просторі неформальної мистецької освіти») [178]. 

Деякі наративно-педагогічні аспекти представлено також у працях 

таких вітчизняних учених і науковців: Андрієвська В.В. описала подання 

молодим педагогом власного досвіду в наративній презентації й 

охарактеризувала її вплив на усвідомлення сенсу і цінностей професійної 

діяльності [6]; Будій Н.Д. вивчала  питання застосування наративних 
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технологій у навчанні дітей молодшого шкільного віку [20]; Зарецька, 

О.О.розробляла питання практичного використання наративу у 

особистісному зростанні та саморозвитку [53]; Мараховська Н. займалася 

проблемою використання наративу в процесі формування професійної 

ідентичності вчителів іноземної мови [117]; Мороз Р.А. вивчав використання 

наративу в дослідженнях стосовно формування ідентичності особистості 

[123]; Титаренко Т.М. досліджувала проблему використання наративних 

практик для організації особистістю свого майбутнього [191]; Федорченко 

Н.В. зосереджує увагу на проблемі застосування наративу під час 

інтерпретації особистістю естетичних переживань [198]; Чаусова Ю.А. 

вивчала наратив як соціально-психологічний засіб конструювання сімейних 

стосунків [195]; Черемних К.О. розглядає епістемологічні та методологічні 

характеристики наративу як категорії сучасного соціогуманітарного знання, 

використання наративу при формуванні самоідентичності студентської 

молоді [209]; Шиловська О.М. досліджує наратив як засіб саморозвитку 

особистості [213] та ін. 

Цифрові наративи до цих пір не були предметом активних наукових 

досліджень. Тут можемо виокремити дослідження В.А. Єфименка щодо 

проблеми трансмедіальності, а саме переходу традиційних друкованих 

текстів у цифровий формат. Вивчаючи проблему цифрової адаптації 

традиційних казок він зауважує: «Цифрові наративи передбачають занурення 

та інтерактивність, що створюються завдяки комп’ютерним технологіям 

(використанню різних медіа: тексту, графіки, анімації,, відео, звуку) і 

змінюють природу казкового наративу (наявність альтернативних шляхів 

розвитку сюжету) й відношення читача до нього (можливість для читача не 

лише спостерігати за віртуальним світом з різних перспектив, а й брати 

безпосередню участь у його створенні). Цифрові казки набувають нового 

звучання та додають додаткові шари інтерпретації до традиційних текстів» 

[48]. 
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Водночас вони є широко поширеними в сучасному медіа просторі, 

тому наступним етапом нашого дослідження є виявлення наявності цифрових 

наративів у вітчизняному медіа просторі шляхом аналізу змісту 

медіапродукції телеканалів та сайтів Інтернет-мережі. Для виявлення 

наявності цифрових наративів у вітчизняному освітньо-інформаційному 

просторі нами було обрано декілька телевізійних каналів, серед яких «24 

канал», «Глас», «5 канал», «Україна», освітні сайти «Вчитель вчителю, учням 

та батькам», «Svitppt», та цифрові наративи, що створюються учителями, 

учнями, студентами, або наявні в Інтернет-мережі цифрові наративи, що 

можуть бути використані в навчальному процесі з освітньою метою. Для 

цього нами був використаний метод нетнографії. 

Український телеканал новин «24 канал» – це цілодобовий канал 

новин, що можна дивитись не лише на екрані телевізора, а й он-лайн на сайті 

або на мобільному телефоні (додаток «Новини 24» на AppStoreдля iPhone, 

GooglePlay дляAndroid; SmartTV дляSamsung. LG). Інформаційні 

повідомлення каналу зручні у доступі як в он-лайн трансляції, так і за 

вибором глядача, який може сам визначати, яка і коли інформація йому 

необхідна. Зосередимо увагу на декількох програмах каналу в яких 

представлено різні за тематикою цифрові наративи [40].  

У програмі «Перемоги України» представлені короткі цифрові 

наративи (від 2 до 4 хв.) про досягнення, винаходи, перемоги українців, які 

зробили їх відомими й знаними у світі (Юрія Кондратюка, що обґрунтував 

можливість реактивного космічного польоту, легендарного олімпійського 

чемпіона легкоатлета Валерія Борзова, Варвару Каринську, Джека Паланса, 

Анатолія Кокуша, Євгена Мамута – українців, що отримали премію 

«Оскар»). 

Програма «Зроблено в Україні» також пропонує глядачам цифрові 

наративи про мальовничі місця та природні багатства України, унікальні 

мистецькі знахідки та здобутки, визначні наукові розробки, цікаві будівельні, 

військово-промислові проекти  а також короткотривалі цифрові біографічні 
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наративи, представлені у формі біографічної довідки. Серед яких можна 

виокремити біографічні цифрові наративи про 19-ти разового призера 

Олімпійських ігор Віктора Чукаріна, що за декілька років до цього зміг 

вижити в концтаборі Бухенвальд; одного з кращих портретистів 19 ст. Іллю 

Рєпіна; художника Івана Марчука, автора художньої техніки, що нагадує 

мереживо; винахідника світлодіодів Ніка Голоняка; розробника гідропланів 

Дмитра Григоровича; відомого хокеїста Террі Савчука, названого 

«Воротарем №1 в історії хокею та ін.)  

Наступною програмою «24 каналу», що представляє цифрові наративи 

(до 3 хв.) є програма «Музеї світу», що пропонує глядачам віртуальне 

ознайомлення з кращими та найбільш відвідуваними експозиціями світу 

(Британський музей у Лондоні, Художній музей Метрополітен  у США),   а 

також з оригінальним музейними галереями та експозиціями (зокрема, Музей 

дитинства у Британії, Музей математики у Нью-Йорку, а й маловідомими але  

надзвичайно цікавими куточками нашої Батьківщини. 

Надзвичайно цікавим в аспекті нашого дослідження було вивчення 

електронного контенту телерадіокомпанії «Глас» [184], що пропонує 

глядачам різних вікових категорій сучасну, динамічну й культурологічно 

наповнену продукцію. Більшість програм цієї телерадіокомпанії становлять 

документальні, науково-популярні фільми та розважально-пізнавальні 

програми спрямовані на розвиток процесів самопізнання, 

самовдосконалення, духовного зростання, людям, які хочуть більше знати й 

розуміти оточуючий світ, бути вільними у своєму життєвому виборі. 

Пропонований глядачам контент багатьох програм знайомить їх з життям, 

думками, досягненнями вітчизняних та зарубіжних філософів, істориків, 

письменників, поетів, художників, музикантів; кращими зразками різних 

видів високого мистецтва та  народної творчості; на прикладах нашої історії 

та культури доносить думку про те, що ми є нащадками великого народу 

священної землі Київської Русі. 
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Програма «Спадщина» розповідає про різноманітні куточки нашої 

землі, пов’язані з життям і діяльністю визначних історичних постатей Серед 

них можна виокремити цифрові біографічні наративи, що представлені у 

формі як коротких відеофільмів (від 10-ти до 30-ти хв.), так і тривалих 

багатосерійних (до 60-ти хв., до 3-х частин) про українського митця 

Олександра Довженка («Мислитель і поет»), хореографа Павла Вірського 

(«Мовою танцю»), поета Андрія Малишка («Ніжний вовк»), архітектора 

Владислава Городецького («Услід за романтиком плавної лінії») актрису 

Марію Заньковецьку («Зоря українського театру»), родину Михайла 

Коцюбинського («Золотий засів»), композитора Кирила Стеценка («Колесо 

його життя»), про козацьку родину промисловців-меценатів Симиренків 

(«Талісман родини Симиренків») та одного з його представників – 

Володимира Симиренка («Вкрити садом увесь світ») та ін. 

У програмі «Портрет» подано цифрові наративи про видатних 

історичних діячів (священники, політичні діячі, поети, художники, педагоги, 

науковці, лікарі, військовослужбовці), які досягли вершин не лише в окремій 

галузі суспільного життя, але перш за все, в утвердженні добра у служінні 

іншим, про Людей, які ціною своєї праці заслужили повагу співвітчизників, 

теплу згадку й вдячну пам’ять у їх душах. Виокремимо серед них: 

«Сікорські. Шлях у вічність», «Світи Івана Франка», «Віктор Глушков. 

Вчений, що випередив час», «Життя віддане хірургії. (М. Амосов)», 

«Благодійник і патріот. В. Симиренко», «Різьбяр у музиці (М. Леонтович)», 

«Повернення із забуття (Богдан Ханенко)», «Борис Грінченко. «Настина 

читанка»»,«Школа Василя Сухомлинського», «Любити людину. Антон 

Макаренко», «Народний артист. Микола Яковченко», «Я так боюсь не 

доспівати…» (Н. Матвієнко)».  

Цікавою, на нашу думку, в аспекті використання цифрових наративів у 

медійному просторі є програма цього ж телеканалу під назвою «Автограф». 

У ній подані аудіовізуальні цифрові наративи тривалістю від 2-х до 10-ти 

хвилин, у яких під супровід музики лунає поєзія, рядки з філософських 
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творів, особистих щоденників, уривки з кращих творів, що стали класикою 

літератури За їх допомогою автори привертають увагу сучасного глядача до 

особистості митця через його творіння, які сьогодні вважаються 

унікальними. Цифрові наративи допомагають відкрити глядачеві світ образів, 

через які відкривається творча особистість, сторінки, епізоди життя авторів 

творів, поезії, музики, живопису. Разом з тим вони стають рефлексивним 

відображенням авторів цифрового наративу присвяченого особистості митця  

на результати та плоди його творчості («Григорій Тютюнник: загадка 

таланту», «Старий годинникар (Л. Костенко)», «Василь Симоненко. 

Маленькі сонця», «Світло мудрості Григорія Сковороди», «Художник (Т. 

Шевченко», «Сон маленького Тараса», «Київська весна Миколи Зерова», 

«Прощання (О. Довженко)», «Ангел (І. Бунін)», «Випалена душа О. 

Довженко», «Мудрість старців (за Ф. Достоєвським)». 

Слід відмітити, що в програмі «Прообраз доброчинності», що є 

візуально оригінальним проектом, представленим цифровими наративами у 

формі коротких (до 3-х хв.) анімаційних фільмів, кожен з яких присвячений 

життю православного святого та одній з християнських чеснот, що 

нагадують глядачам про важливі моральні цінності («Преподобний Агапіт 

Печерський», «Преподобний Сергій Радонезький»). Метою телевізійного 

проекту «Літопис» є привернення уваги глядачів до культурно-історичної 

спадщини рідного народу. Підбір інформаційних повідомлень (дат, фактів, 

подій) розповідає про цікаві факти з історії України, світу, відомих та 

видатних особистостей. «Літопис» – це пам’ять зафіксована на матеріальних 

носіях, на яких збережено зв’язок минулого, сучасного і майбутнього. Його 

можна назвати своєрідним архівом, телебібліотекою, календарем, що не 

тільки зберігає інформацію, а й може її продемонструвати.  

 Аналізуючи програми «5 каналу» [142] можемо відмітити тільки 

декілька телевізійних проектів, зокрема, «Невигадані історії» та «Машина 

часу». Проект «Невигадані історії» має соціально-патріотичне та 

просвітницьке спрямування в ньому представлені цифрові наративи (до 20 
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хв.) про патріотів України, цілеспрямованих, мужніх і сильних духом людей: 

добровольців, волонтерів, військовослужбовців, матерів, які чекають з 

фронту своїх дітей, капеланів, які на першій лінії оборони надають моральну 

підтримку бійцям, – людей, життєвий шлях, рішення та вчинки можуть стати 

прикладом для інших («Батальйон «Золоті ворота», «Донбас: сліди тих, кого 

тут немає», «», «Життя на війні: військові будні», «Братерство бійців АТО: на 

фронті і в тилу», «Історії тих, чиє життя змінила війна», «Діти війни. 

Недитяче життя дітей на Донбасі»). 

Цікавим, на нашу думку, на цьому каналі у рубриці «Спецтема» було 

подано короткі цифрові наративи (до 2 хв.) присвячені видатним українцям й 

транслювалися на знак їх вшанування до днів народження: М. Грушевському 

(«Право самому порядкувати на власній землі»), Д. Павличку («Ніколи 

Вкраїна не буде рабою московських катів»), І. Піддубному («День 

народження славетного борця: 10 фактів з життя»), С. Крушельницьку 

(«День народження української легенди музики»), що є не тільки даниною 

пам’яті славетним співвітчизникам, а й відроджує національну, духовну 

самоідентичність й самоповагу нації. 

Проект «Машина часу» у формі цифрових наративів подає 

інформаційні повідомлення про події, що вплинули на хід історії, 

документальні відео, які висвітлюють події сьогодення, а також архівні 

документи, ексклюзивні розслідування журналістів, думки експертів 

стосовно історичного минулого і того, що відбувається в нашій державінині. 

Серед програм цього каналу можна відмітити також 19-серійний цикл 

історичних передач «Останній міф», що є прикладом цифрового історичного 

наративу. У ньому різнопланово показано різні версії причин та передумов 

Другої світової війни, про вкрадену режимом пам’ять, злочини, що були 

приховані за перемогою народу, розказано про військову доктрину 

радянської та сучасної Росії, що є особливо важливим у реаліях нашого 

неспокійного сьогодення для розуміння того, що міфи хтось завжди і для 

чогось вигадує. 
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Також нами були проаналізовані програми телеканалу «Україна» [183], 

що  займає одне з провідних місць у рейтингу загальнонаціональних каналів  

На каналі представлено цілий ряд спецпроектів у яких представлені цифрові 

наративи. Так, у спецпроекті «Сильні Українки» представлені цифрові 

наративи (до 6-ти хв.) присвячені життю яскравих і вольових українок, які 

займалися улюбленою справою, досягли не лише визначних успіхів, слави та 

визнання, а йпрославили Україну далеко за її межами (Христину Алчевську, 

Катерину Білокур, Ірину Бугримову, Олену Казимирчак-Полонську, Соломію 

Крушельницьку, Тетяну Маркус, Софію Окуневську, Людмилу Павлюченко, 

Лесю Українку). 

Серед цифрових наративів, що пропонуються на каналі «Україна» слід 

звернути увагу на цикл авторських наративів (5-7 хв.) – «Воскресіння 

розстріляного відродження». У сюжетах цифрових наративів присвячених 

коротким епізодам з життя, долі, творчості відомих діячів мистецтв, які, 

незважаючи на жорстокі репресії з боку влади, намагалися зберегти здобутки 

української культури. Ці наративи висвітлюють події 20-тих – 30-тих років 

минулого століття, що відбувалися на сході України, зокрема у місті Харкові, 

що був, на той час, осередком україномовної культури, де налічувалося 

понад п’ять тисяч митців, з яких 1111 було знищено, а будь-яка інформація 

про них, навіть їх імена, були суворо заборонені. Серед імен, що увійшли в 

історію під об’єднаною назвою «Розстріляне відродження», – Микола 

Хвильовий, Лесь Курбас, Майкл Йогансен, Микола Зеров, Михайло Драй-

Хмара. 

Можливості, які нам надають сучасні технології дозволяють широко, 

без часових та просторових обмежень використовувати наратив як спосіб 

(метод) розуміння світу через людей. Універсальність наративного розуміння 

світу виражається в повсякденній формі оповіді у витворах культури, 

починаючи від релігії, міфів, легенд, казок й закінчуючи белетристикою, 

оперою, кінематографом, телевізійними серіалами, репортажами про життя в 

оточуючому нас світі та багато іншим. 
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Проаналізований контент цифрових наративів засвідчує, 

щовикористання документів, особистих нотаток, листів, щоденників, 

художніх творів, відеозаписів розмов, інтерв’ю, свідчень очевидців, інших 

людей робить їх особистісно значимими. Слід відмітити, що короткі цифрові 

наративи, хоча й не дають вичерпної інформації про особистість, але 

привертають увагу глядачів, спонукають до роздумів, дають поштовх до 

нових пошуків, адже, інколи, дії і вчинки навіть визнаних кумирів не завжди 

однозначні, і можуть трактуватися різними людьми по-різному. 

Найважливіше в цьому процесі – це не ідеалізація чи засудження, а 

розуміння того, що це такі ж люди, зі своїми здібностями й талантами, 

радощами й болями, своєю силою і слабкістю, але Люди про яких 

пам’ятають доброю згадкою. Такі програми актуальні й потрібні, особливо в 

час, коли нашому народу потрібна підтримка. Але шукати її потрібно не десь, 

забуваючи про те, що чомусь саме нам судилося народитися саме на цій 

землі, саме у цей час і, що ми є частинками Великого народу, численні 

представники якого в усі часи доводили як, незважаючи на труднощі, 

перешкоди, репресії бути або ставати людьми, яких є за що поважати. На 

нашу думку, використання саме таких цифрових наративів в медійному 

просторі спонукає замислитись, що всі ми чиїсь діти, батьки, вчителі, всі 

діячі, митці, творці – люди, які вважають себе фахівцями в якійсь справі, всі 

прагнемо змін на краще, то чи не варто розпочати зі зміни себе. 

Важливим, на нашу думку, є проведення аналізу змістового наповнення 

веб-сайтів створених освітянами, або рекомендованих для них з метою 

навчально-методичного забезпечення,  мережної підтримки та використання 

пропонованих інформаційних матеріалів в навчально-виховному процесі. 

Дамо коротку характеристику деяким з них, стосовно наявності цифрових 

наративів та їх змістового контенту у Інтернет-мережі. Веб-сайт «Вчитель 

вчителю, учням та батькам»було створено з метою організації дієвої 

співпраці вчителів, допомоги учням та їх батькам [25]. Він містить 

різноманітні рубрики («Вчитель вчителю», «Вчитель – учню», «Вчитель – 



167 

 

батькам», «Учень –вчителю», «Творча майстерня», «Поради психолога», 

«Готуємо уроки разом!» та ін.), що пропонують всім учасникам навчально-

виховного процесу цікаву, важливу й потрібну інформацію: презентації та 

відеоматеріали, навчальні та методичні посібники, статті, розробки уроків з 

різних предметів, сценарії свят та виховних годин, інформаційних хвилинок, 

олімпіадні та конкурсні завдання, плани роботи гуртків, корисні поради, 

цікаві здобутки, додаткові матеріали для проведення різних заходів, новини, 

поради, рекомендації тощо. 

Зосередимо увагу на пропонованих відвідувачам веб-сайту 

презентаціях та відеоматеріалах для використання при вивченні різних 

шкільних предметів (української мови та літератури, математики, фізики, 

природознавства, музики, образотворчого мистецтва та ін.). Так, зокрема, для 

урізноманітнення викладання української мови та літератури пропонуються 

аудіо-візуальні наративи створені на вірші Т. Шевченка. У цифровому 

наративі  «Т. Шевченко Зоре моя вечірняя» подано аудіозапис пісні на слова 

поета, яка звучить на фоні нерухомого зображення; у цифровому наративі 

«Світає (уривок з поеми «Сон»)» пропонується пісня-медитація на слова 

поета, яка звучить на фоні слайд-шоу; у цифровому наративі «Встала весна» 

вчитель пропонує запис власної декламації вірша, що супроводжується 

підібраним візуальним рядом, що відповідає (на думку автора) його змісту. 

Інформація про  Л. Українку подано у вигляді таких цифрових наративів: «Л. 

Українка: цікаві факти про письменницю» – цифровий наратив у якому текст 

поєднується із зображенням; «Л. Українка (біографія)» інтегрований 

цифровий наратив у якому поєднані звук, текст і відео; для урізноманітнення 

уроків читання у початковій школі пропонуються презентації «Учіться 

фантазії. В. Сухомлинський «Дід осінник», «В. Сухомлинський «Скажи 

людині: «Здрастуйте!», що пропонують авторський наратив письменника з 

цікавими завданнями до нього.   

Корисними при вивченні математики в початкових класах можуть бути 

цифрові наративи подані у інтегрованому чи анімаційному форматі 
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«Вчимося рахувати. Вчимо цифри від 1 до 10», «Веселі фігури», «Подорож 

на Місяць»; пропоновані інтерактивні ігри «Рахуй правильно», «Допоможи 

фіксикам», але на веб-сайті вони представлені у формі текстово-візуальних 

презентацій і не передбачають інтеракції, то ж використовувати їх у такому 

форматі не доцільно, як і відносити їх до цифрових наративів. 

При вивченні таких предметів як: «Природознавство» та «Основи 

здоров’я» пропонується теж численна кількість презентацій «Рухова 

активність і здоров’я», «Мій здоровий день» візуально-текстова презентація, 

цікавий цикл інтегрованих цифрових наративів про «11 фактів про кров», «11 

фактів про роботу серця», «11 фактів про очі», «12 фактів про бактерії», 

«Загартовування», тематичні презентації до курсу «Основи здоров’я» в 

початковій школі, більшість з яких не можна віднести до цифрових 

наративів, оскільки інформаційні повідомлення, що подані у них не мають 

рефлексивного характеру.  

 У Інтернет-мережі  є значна кількість розвиваючих мультиплікаційних 

фільмів: «Збірка розвиваючих уроків для дітей», «Дванадцять місяців», 

«Енциклопедія Всезнайки», «Цікава хімія для малят» та ін.  Частина з них 

може бути віднесена до анімаційних наративів, оскільки подані у них 

інформаційні повідомлення є історіями, головні герої яких, завжди щось 

досліджують, шукають, знайомляться з новими явищами, предметами, їх 

властивостями й отримують власний досвід, яким діляться з глядачами.   

Аналізуючи зміст веб-сайтів слід відмітити, що вони пропонують не 

тільки презентації та відеоматеріали, що можна використати при вивченні 

різних навчальних дисциплін, а також  інформаційний цифровий контент з 

різних галузей людських знань (наука, медицина, педагогіка, культура, 

філософія, економіка, політика, журналістика, туризм та ін.). Так, наприклад, 

веб-сайт  «Svitppt» ([http://svitppt.com.ua/])пропонує для ознайомлення 

більше 44780 різнотематичних презентацій українською мовою й надає 

безкоштовну можливість публікувати свої презентації в Інтернеті, а також 

створювати он-лайн презентації з PowerPoint файлів й використати будь-яку 
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розробку, що викликала інтерес. Для розміщення презентації у базі 

користувачу потрібно лише авторизуватися через будь-яку соціальну мережу. 

Розміщення авторської презентаційної розробки дозволяє обмінюватися 

створеним цифровим продуктом з іншими. Це можливо завдяки вбудованому 

на веб-сайті плеєра презентацій, який виключає пересилку файлів поштою 

або завантаження їх на файловий хостинг. Достатньо завантажити 

презентацію і вона автоматично опиниться у базі порталу у вигляді посилань 

на скачування та плеєр, залишиться лише поділитися посиланням або 

опублікувати його в соціальній мережі. 

На цьому веб-сайті розміщений значний контент презентацій про 

життєвий і творчий шлях відомих діячів, вчених, митців, що зробили вагомий 

внесок у розвиток світової та вітчизняної науки, культури та інших галузей 

суспільного буття («Богдан Ханенко», «Григір Тютюнник», «Вільгельм 

Рентген», «Джек Лондон», «Джеймс Ватт», «Іван Айвазовський», «Людвіг 

ван Бетховен», «Творчість Тропініна В.А.» «Іван Франко», «Василь Стус»). 

Заслуговують на увагу спільні учнівсько-викладацькі та студентські творчі 

дослідницькі проекти щодо вивчення відомих особистостей рідного міста, 

села. До таких проектів можна віднести презентації: «Митці рідного краю. 

Вінничина», «Відомі люди нашого краю. Київщина», «Фастів – місто 

козацької слави» –  про відоммих людей вінничини та київщини, «O, 

almamater, зоре світанкова!» – присвячена відомим письменникам-

випускникам Дніпропетровського національного університету ім. Олеся 

Гончара, «Зіболки – рідне село сім’ ї Пастернаків»– результатом цього 

дослідницького проекту стала систематизація (учителем історії та 

правознавства Скрипкою М. та учнями Жовківської загальноосвітньої школи 

№2, членами гуртка «Краєзнавець») матеріалів про родину Пастернаків, 

зібрання фотографій, архівних матеріалів про життя членів родини, 

встановлено роль односельців у становленні їх світогляду, наукових 

прагнень. Як зазначають самі учасники проектів, такі дослідження 

дозволяють дізнатися багато нового з життя земляків, поспілкуватися з їх 
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рідними, друзями, поширити знання щодо їх вкладу у розвиток рідного краю; 

удосконалити власні технологічні уміння створювати презентації, працювати 

в колективі, творчо реалізовувати поставлені завдання. Все ж зауважимо, 

інформаційні повідомлення більшості розроблених презентацій констатують 

певну хронологію подій, не містять особистої точки зору авторів, їх рефлексії 

до досліджуваної проблеми. 

Незаперечним фактом є те, що сучасні дослідники, студенти, викладачі 

мають можливість працювати з новими медіа, створювати цифрові 

бібліотеки, архіви, бази даних культурної спадщини, музейних колекцій, 

брати участь у розробці цифрових реконструкцій, що вимагає спільних 

зусиль вчених, педагогів, програмістів, дизайнерів та інших спеціалістів. 

Відтак, цифрові наративи передбачають не лише накопичення й 

транслювання знання, але й нові способи організації академічної спільноти та 

освітнього середовища. У цьому контексті цікавим є досвід, заснованого у 

2004 році й представлений в Інтернет-мережі, Центру міської історії 

Центрально-Східної Європи у Львові [204].У ньому надається можливість 

здійснювати наукові дослідження, проводити конференції, семінари 

(наприклад, семінар «Цифрове та візуальне: нові підходи до дослідження 

історії міст Центрально-Східної Європи), виставки, що популяризують 

міжнародний науковий та культурний обмін інформацією, співпрацювати з 

іншими науковими інституціями. Діяльність Центру сприяє розвитку 

суспільного усвідомлення важливості історичного ландшафту знань через 

збір та каталогізацію інформації та документів, тим самим надаючи допомогу 

в збереженні вагомої частки європейського скарбу історичних надбань.  

Функціонуючи вже більше десятиліття, центр підтримує та реалізовує 

проекти пов’язані з минулим, спільнотою та культурою міст Центрально-

Східної Європи, історією Львова та іншими містами й містечками регіону, 

залучає до участі в них дослідників з різних дисциплін: історії, соціології, 

історії архітектури, історії мистецтва, географії, етнології. Слід виокремити 

проекти, які здійснюються в рамках одного з основних Інтернет-проектів 
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Центру «Львів Інтерактивний», метою яких є дослідження певних районів 

міста (Сихів, Кастелівка, Підзамче), особливих архітектурних ансамблів 

міського будівництва (вулиці, пам’ятники, визначних пам’яток). Проект 

«М(ої) Розповіді: усна історія і міські досвіди» зосереджується на зборі усних 

свідчень львів’ян про їхнє життя в місті, за якими можна простежити як з 

часом змінювалося саме місто. Це зібрання інтерв’ю та розповідей, метою 

якого є зберегти та зробити доступним для дослідників та всіх зацікавлених 

спогади, роздуми, міркування мешканців Львова, а також розширити 

використання цього типу джерел у вивченні історії Львова та інших міст 

регіону. Отже, цей проект спрямований на створення цифрового ресурсу, що 

в різних аспектах показує повсякденне життя міста, а також для тих 

реципієнтів (вчені, педагоги, викладачі, студенти), які працюють з усними 

історіями (наративами) та інформаційними повідомленнями отриманими з 

глибинних інтерв’ю. Такі методи дослідження допомагають зрозуміти й 

окреслити те, як спільноти та окремі особистості створюють і підтримують 

власне бачення минулого, знаходять консенсус, розмірковують про 

неоднозначні проблеми, уникають гостроти при розв’язанні спірних питань, а 

також як вони підтримують  соціальну та індивідуальну ідентичність. Адже, 

саме через наративи очевидців можна не тільки реконструювати картини 

минулого і отримати рефлексивну, більш об’ємну історію, а й виявити шляхи 

та особливості поширення «колективного бачення» того, що відбувалось 

колись, зрозуміти як переживалася та чи інша подія, знаходила вирішення 

важлива проблема («Львів у ХХ столітті: історія однієї вулиці», «Кастелівка: 

будинки та мешканці та ін.). 

Проект «Міські розповіді» є спробою показати  й побачити місто через 

досвід окремих його мешканців. Саме через наративи людей «говорять» 

інститути й організації, міський ландшафт і його непомітні зміни, через них  

проходять доленосні політичні рішення та економічні експерименти, зміни 

кордонів та систем, різні дискурсивні рамки та «Режими правди», домінуючі 
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та контрнаративи, творячи унікальну розповідь унікальної людини 

(«Кав’ярня псяча буда», «Лялькові вистави для дорослих»). 

Проект «Міське відео» вміщує зібрання цифрових та оцифрованих 

аудіо-візуальних та кіно-відео матеріалів і є частиною бібліотечного фонду 

Центру. Колекція містить записи розмаїтих фільмових жанрів, звукові записи 

з приватних колекцій та офіційних архівних зібрань, які презентують міське 

життя Центрально-Східної Європи й складається з DVD-дисків, лазерних 

дисків, відеоплівок, касет, окремих файлів, відео- та аудіозаписів, є 

загальнодоступною як у самому Центрі, так і на його головній веб-сторінці 

(«Оповідання про годинники», «Порахувати міських левів» та ін.).  

Існуючий у Центрі відеоархів надає також доступ до колекції 

аудіовізуальних матеріалів, зокрема, записів відкритих лекцій, дискусій, 

круглих столів, зустрічей з цікавими особистостями. З метою розширення 

колекції (з питань оцифровування, архівування, описування і створення 

віртуальних цифрових колекцій) він співпрацює з різними інституціями, 

установами й партнерами в Україні й поза її межами. Його матеріали 

розміщені в мережі, за згоди учасників, можуть використовуватися як за 

потребою користувачів, так і з освітньою метою.  

Слід зазначити, що надзвичайно важливий досвід Центру міської 

історії Центрально-Східної Європи у Львові може стати у нагоді іншим 

містам, селам, новостворюваним громадам на шляху національного 

відродження та збереження духовного потенціалу нації, адже вивчення 

аутентичних, суб’єктивних та індивідуальних свідчень є надзвичайно цінним 

доповненням до різних, насамперед архівних, джерел для вивчення як 

минулого, так і сучасного. 

Цікавими, на нашу думку, є цифрові наративи представлені в Інтернет-

мережі безпосередньо митцями. Наприклад, про цифровий наратив 

художниці Катерини Косьяненко ми дізналися від студентів-магістрів 

Полтавського національного педагогічного університету, які з великим 

зацікавленням ознайомились з ним і рекомендували іншим [202]. Цей 
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цифровий наратив пропонує глядачам розповідь самої художниці про цікаві 

епізоди з її життя, професійного вибору, становлення, досвіду, яким можуть 

скористатися художники-початківці, студенти, всі, хто цікавиться даною 

проблематикою. 

Частковий аналіз вивчення поведінки студентів, учнів, учителів в 

соціальних мережах свідчить про широке поширення цифрових наративів 

різноманітної тематики від опису значущих подій з власного життя до різних 

видів рефлексії на події, що відбуваються в громадському, культурному, 

політичному житті тощо. Все ж, не дивлячись на те, що в Інтернеті 

розміщено значну кількість цифрових наративів, включаючи цифрові фото, 

слайд-шоу з музичним супроводом, рекламно-інструктивні відео, майстер-

класи та різноманітні анімаційні проекти, створені на основі платформи 

Веб2.0, ми вважали за доцільне, пересвідчитись чи знають студенти 

визначальні особливості цифрових наративів. 

Закономірним і доцільним на цьому етапі був також науковий інтерес 

до можливого використання цифрових біографічних наративі у навчальному 

процесі майбутніх магістрів освіти. З цією метою було проведено 

анкетування, що  передбачало з’ясування ефективності використання 

викладачами біографічних досліджень при вивченні різних дисциплін, 

зацікавлення у студентів до такого виду досліджень, важливості і 

необхідності їх проведення, знань та умінь щодо їх проведення та 

використання результатів у подальшій професійній діяльності. 

Результати показали, що біографічні дослідження не часто 

використовуються, а якщо вони і є, то зводяться до хронології життя, 

формальної фіксації наукових досягнень. Слід зауважити, що не часто усні 

біографічні повідомлення супроводжуються ілюстративним матеріалом 

(портрети, фото, ілюстрації, відеоматеріали),  що стосується персоналій. 

Стосовно презентацій, які використовують і студенти, і викладачі, то вони, 

переважно, носять інформаційно-хронологічний характер та виступають 

тільки унаочненням до переданого інформаційного повідомлення. Власна 
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рефлексія, почуттєво-емоційна оцінка життєвого досвіду видатних людей 

залишається поза увагою в сучасних освітніх реаліях. Це призводить до 

дегуманізації,  індивідуальної нівеляції навчального процесу, збіднює його і 

робить мало привабливим для студентів. 

 
3.2 Філософсько-педагогічні засади творчості в координатах цифрових 

технологій 
 

Бурхливий розвиток  інформаційного мега-соціуму, сучасних цифрових 

технологій, реалізація масштабних науково-технологічних проектів 

перетворив світ в особливу інтегральну медіареальність, основними 

інформаційними джерелами якої є телебачення, Інтернет та пов’язані з ним 

мобільні засоби зв’язку, що тісно взаємодіють і відіграють роль не тільки 

персональних комп’ютерів, а й мобільних офісів. Технології постійно 

удосконалюються й дозволяють трансформувати знання, розширювати 

простір застосування його значень, впливати на стратегії його 

конструювання та розуміння, моделювати віртуальну пізнавальну реальність. 

В умовах, коли інформація стає найважливішим ресурсом суспільства 

(знаннями, підготовленими людьми для соціального використання у 

суспільстві, що зафіксовані на матеріальних носіях), а вміння здобувати її, 

творчо перетворювати та користуватися нею стають найбільш необхідними 

практичними  уміннями людини інформаційної ери. 

До найважливіших компетентностей громадянина інформаційного 

суспільства потрібно віднести уміння здобувати потрібні мультимедійні 

інформаційні повідомлення, декодувати їх, інтерпретувати, критично 

аналізувати, відбирати, перетворювати, генерувати нові інформаційні 

повідомлення й презентувати їх для зацікавлених реципієнтів. Всі названі 

уміння належать до комунікаційних компетентностей, які відображені в 

стандартах підготовки вчителя до використання ІКТ.  Слід зазначити, що в 

професійній підготовці майбутніх магістрів освіти виключно важливим є 
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формування творчих компетентностей, що дотичні до інноваційних, 

нестандартних дій.  

У світлі цього, закономірним є питання про зміст компетентностей 

майбутніх магістрів освіти, які б на практиці могли реалізувати творчий 

підхід. Охарактеризуємо групи цих компетентностей, до яких належать:   

наукові, методичній самоосвітні:  

• наукові компетентності – охоплюють здатність здійснювати науковий 

пошук реалізувати наукові дослідження, розв’язувати проблеми, 

трансформувати інформацію, впроваджувати навчальні інновації, 

знаходити інформацію з різних джерел, реалізувати критичне 

ставлення до медіа; 

• методичні компетентності – уміння створювати мультимедійні 

навчальні засоби, підпорядковувати навчальну програму завданням 

творчого навчання (наприклад, ефективним є метод творчих проектів, 

проектування цифрових наративів); 

• самоосвітні компетентності – охоплюють розвиток здатності до 

саморозвитку, уміння працювати у віртуальній реальності й, зокрема, 

опановувати методики дистанційного навчання [333]. 

Педегог в інформаційному суспільстві повинен характеризуватися 

такими якостями: рефлексивність; уміння впроваджувати зміни в залежності 

від ситуації і контексту; незалежність мислення; концентрація на розвитку 

компетентностей, зацікавлень і креативності, а також уміння аналізувати 

власні дії. Для майбутніх магістрів освіти, які невдовзі стануть учителями 

визначені якості виступають ключовими в контексті нової освітньої 

нарадигми, що характеризується наступним:  

• навчання є активним соціалізуючим процесом, в якому ключове 

місце займають уміння критично і творчо мислити, що дозволяє 

робити узагальнення й збагачувати засвоєний навчальний контент; 

• студент повинен бути активним і самоініціативним учасником 

навчального процесу; студент і викладач мають співпрацювати 
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один з одним, вчитися один в одного, а знання, які отримуються в 

ході такої взаємодії інколи більш цінні, ніж ті, які отримані тільки 

безпосередньо від викладача;  

• інтереси і зацікавлення учня мають бути використані в навчанні; 

праця в групах навчає процесам спільного пізнання й 

користування зі спільних результатів праці;  

• студенти і викладачі несуть відповідальність за розвиток власних 

умінь вчитися [364]. 

Ця парадигма спрямована на розвиток творчої активності майбутніх 

магістрів освіти, а також сприяє розвитку їх соціальних компетентностей. На 

її основі визначаються уміння, якими повинен володіти творчий учитель, а 

саме: стимулювати розвиток здібностей учнів, їх зацікавлень і ставлення до 

творчості; сприяти креативній поведінці, самостійності їх мислення. 

Відповідно цих реалій педагогічна наука повинна зосередити свою увагу  на 

розвитку, насамперед, творчої, самодостатньої, духовно розвиненої та 

щасливої особистості, яка б не загубила у мережних тенетах свою 

неповторність й змогла розвинути та реалізувати власний творчий потенціал.   

Для формування засадничих положень щодо можливостей 

використання цифрових технологій для забезпечення творчої діяльності 

майбутніх магістрів освіти, доцільно проаналізувати явище творчості з 

позиції філософсько-педагогічного дискурсу. 

Творчість – це людська діяльність, результатом якої є дещо 

новостворене, що відрізняється неповторністю, унікальністю, оригінальністю 

та суспільно-історичною цінністю. Здебільшого видатні педагоги, діячі 

культури, митці розглядають діяльність людини як творчість, у тому 

випадку, коли вона сприяє розвиткові особистості, людської культури, а 

найголовніше духовності особистості, оскільки творчість завжди обумовлена 

принципами істини, добра і краси, їх синтезом – духовністю. Отже, творчість 

– це діяльність людини спрямована на створення якісно нових, невідомих 

раніше духовних або матеріальних цінностей, що сприяє розвиткові 
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особистості, людської культури, а найголовніше розвиває її духовний 

потенціал. 

Проблему творчості у науково-практичному контексті використання 

цифрових технологій розглянемо на основі аналізу таких категорій: висока 

творчість; творчість, що виявляється у витворах; творчість як форма 

діяльності; творчість як пізнавальний процес. Під високою творчістю 

розуміють процес створення продукту, який характеризується мистецькими 

якостями. Висока творчість властива художникам, науковцям, митцям. До неї 

належить: художня, літературна, музична, поетична, хореографічна, наукова, 

а також народна творчість [404].   

 У сфері цифрових наративів – це створені митцями різні види фільмів, 

а також трансформовані у цифрову форму загальновизнані 

шедеври.Розуміння творчості, що виявляється у витворах, ґрунтується на 

аналізі результатів креативної діяльності. До неї відносять: технічну та 

гуманістичну творчість. Технічна творчість, охоплює інструментальну 

сферу інформаційних технологій (проектування технологічних засобів, 

обладнання (комп’ютери), комп’ютерних мереж) та проектування 

програмного забезпечення. Результатом цієї творчої діяльності є 

устаткування і програми. При такому підході творцем є той, хто створює, 

винаходить, випробовує, завершує, організовує, прогнозує, конструює [388].  

Гуманістична творчість вживається для позначення творчих, 

індивідуальних витворів викладача, учителя. Вона охоплює матеріали, які 

розміщуються на веб-сторінках шкіл, освітніх порталах (документація 

педагогічних експериментів, нові методичні розробки, інноваційні підходи, 

авторські програми вчителів, мультимедійні матеріали, які створені на 

платформі дистанційного навчання, програми, що допомагають формуванню 

компетентностей); дидактичні засоби – мультимедійні презентації, створені 

вчителями, різні види цифрових наративів: відео-наративи (комп’ютерна 

графіка, літературні тексти), аудіо наративи (художнє декламування, читання 

літературних текстів, музична творчість), аудіовізуальні наративи (фільми, 
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відео-кліпи). Ця творчість виявляється в організації форм, створенні методів 

дослідження, застосуванні цифрових технологій у навчанні (наприклад, 

цифрові навчальні наративи). 

Творчість як пізнавальний процес виявляється в ході розв’язання 

проблем. Сучасний інструментарій інформаційно-комунікаційних технологій 

допомагає реалізувати пізнавально-творчі функції, технологічно забезпечує 

процес розв’язання проблем, розвиває інтелектуальні здібності, зокрема 

дивергентне мислення, уможливлює дослідження та пізнання реальності 

[404]. Поряд з категорією творчості функціонує поняття інновації. 

Вирізняють дві сфери використання цифрових технологій, що відносяться до 

інновацій: технічні інновації– відносяться до нових розв’язань: створення 

мультимедійних баз даних, що уможливлюють використання інструментарію 

для збирання, перетворення й використання інформації для створення 

симуляційних розробок, віртуальної графікита ін.; методичні інновації – 

охоплюють методики і педагогічні практики застосування цифрових 

технологій у навчальному процесі: дистанційне навчання, створення 

індивідуалізованого самоосвітнього навчального середовища, цифрове 

гуманістичне навчання [404]. 

Досліджуючи проблему творчості в інформаційному соціумі польські 

учені Нецка E. (NeckaE.) [347], Семенєцка Д. (SiemienieckaD.) [388],  Шмідт 

К. (SzmidtK.) [404], Ющик С. (JuszczykS.) [280]. висловлюють спільну думку 

про те, що творчість у середовищі цифрових технологій охоплює витвори 

людської діяльності, які є результатом творчого процесу. Їх творчий характер 

є суб’єктивним і розглядається з позиції творчого бачення. Для того, щоб 

визначити чи цифровий продукт (мультимедійна презентація, комп’ютерна 

програма, веб-сторінка, цифровий наратив) є творчим витвором потрібно 

проаналізувати такі його характеристичні властивості:   

• оригінальність, відсутність наслідування; 

• наявність особливих індивідуальних властивостей; 

• новизна; 
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• незвичайність, рідкісна поява подібних витворів; 

• естетично-художня цінність; 

• соціальне значення [404]. 

Більшість дослідників звертає увагу на те, що творчий витвір повинен, 

окрім зазначених, характеризуватися такими властивостями: доцільність, що 

пов’язана з задоволенням певної потреби; змістовність його реалізації; 

необхідність, яка виражається у факті, появи такого витвору. 

Ґрунтуючись на дослідженнях польської вченої Сємєнєцкої Д. щодо 

розвитку творчості в педагогічних практиках [388], охарактеризуємо  підходи 

до визначення властивостей творчих продуктів у просторі цифрових 

технологій. До них належать: оригінальність, індивідуальність, новизна, 

естетична і художня цінність, соціальне значення. Оригінальність цифрових 

витворів. Оригінальними у просторі цифрових технологій можна назвати 

витвори, що отримані у результаті творчої діяльності. Оригінальними можуть 

вважатися цифрові наративи, веб-сторінки, бази даних, мультимедійні 

презентації, програми, якщо характеризуються новими, рідковживаними 

елементами. Оригінальність може виявлятися у двох рівнозначних сферах: 

при реалізації невідомих раніше підходів до розв’язання проблем і при нових 

способах поєднання відомих елементів. 

Індивідуальність і новизна цифрових витворів. Індивідуальність і 

новизна виявляється у неповторних характеристичних властивостях 

витвору.Людська творчість характеризується багатством виявлення, до 

якої,наприклад, належать: нові форми, моделі, методи або підходи до 

творення. Новизна має дуалістичну сутність, тобто щось нове є подібним до 

того, що існувало перед його появою і, водночас, у певний спосіб неподібним 

до нього; має різні ступені виявлення і характеризується високим або 

низьким рівнем; має різне походження й характеризується різними ознаками: 

може підлягати  точному вимірюванню або не підлягати; може бути 

керованою або імпульсивною; спонтанною або зумовленою методологічним 

підходом. 
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Веб-сторінки, презентації, мультимедійні матеріали, цифрові наративи 

можуть характеризуватися новими, властивими тільки для конкретного 

витвору, ознаками, що не зустрічалися раніше. Характеристичні ознаки 

витвору у просторі ІКТ (мультимедійні презентації, цифрові наративи, 

освітні веб-сторінки тощо) можуть визначати одночасно властивості  

зовнішні, наприклад, зміст, форма, графіка, зміна додатків, так і внутрішні, 

до яких належать інший код, алгоритм, структура програми, чи додатків. 

Індивідуальність і новизна можуть стосуватися загальної ідеї витвору, 

задуму. 

Незвичайність цифрових витворів. Вона пов’язана з рідкістю 

виникнення подібних витворів у людській спільноті. Незвичайність є 

результатом свободи вибору і поєднання як традиційних, так і нових 

елементів  витвору. Незвичайними вважаються ті витвори, що демонструють 

приховані раніше зв’язки між елементами цілісної структури. 

Естетична і художня цінність цифрових витворів. Характеризує зміст 

та розміщення композиційних елементів поданих на веб-сторінках, в 

мультимедійних презентаціях, освітніх програмах, а також естетичні почуття, 

який даний витвір породжує. Естетична і художня цінність стосується також 

колористики, форми виконання, композиційної динаміки, багатства 

інтерпретацій. 

Соціальне значення цифрових витворів.  Воно передбачає у цифрових 

витворах наявність певної соціальної цінності. Такі витвори виникають у 

результаті цільової діяльності людини й визначаються як нові матеріальні й 

духовні цінності соціального значення. Соціальна значущість пов’язана із 

здатністю взаємодіяти з реципієнтом витвору. Витвір може вважатися 

творчим і соціально значущим тоді, коли виникає у відповідь на суспільні  

запити та потреби [388]. 

З проблемою визначення властивостей творчого витвору, пов’язане 

питання авторських прав щодо мультимедійних матеріалів, веб-сторінок, 

проектів цифрового гуманістичного навчання, зокрема цифрових наративів. 
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Відповідно до українського законодавства про авторські права (Закон 

України«Про авторське право і суміжні права» вводиться в дію Постановою 

ВР  N 3793-XII ( 3793-12 ) від 23.12.93, ВВР, 1994, N 13, ст.65) [51],  автором, 

який має право на захист своїх прав є «фізична особа,  яка своєю творчою 

працею створила твір; авторське право на твір виникає внаслідок факту його 

створення». Наголосимо, що авторське право поширюється на: 

«аудіовізуальний твір – твір, що фіксується  на  певному матеріальному носії 

(кіноплівці,  магнітній плівці  чи  магнітному диску,  компакт-диску  тощо)  у  

вигляді серії послідовних кадрів (зображень) чи аналогових  або  дискретних   

сигналів, яківідображають (кодують) рухомі зображення (як із звуковим 

супроводом,  так і без  нього),  і  сприйняття  якого  є  можливим виключно  

за  допомогою тогочи іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана 

тощо), на якому рухомі зображення відображаються візуально за допомогою 

певних технічних засобів. Видами аудіо-візуального твору є кінофільми, 

телефільми, відеофільми, діафільми, слайд-фільми тощо,які  можуть бути  

ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи іншими»;  

«бази даних (компіляція даних) – сукупність творів,  даних або будь-

якої іншої незалежної інформації у довільній формі, в тому числі –  

електронній, підбір, розташування складових частин якої, та її  

упорядкування  є  результатом  творчої  праці,  і складові частини якої є 

доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спеціальної 

пошукової системи на основі  електронних засобів (комп’ютера) чи інших 

засобів»; 

«запис (звукозапис,  відеозапис) – фіксація за  допомогою спеціальних 

технічних  засобів  (у тому числі й за  допомогою числового  представлення) 

на  відповідному  матеріальному носії звуків і (або) рухомих  зображень, яка 

дозволяє здійснювати їх сприйняття, відтворення або сповіщення за 

допомогою відповідного пристрою»;  

«відеограма– відеозапис на відповідному матеріальному носії 

(магнітній стрічці, магнітному диску, компакт-диску тощо) виконання або 
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будь-яких рухомих зображень (із звуковим супроводом чи без нього), крім 

зображень у вигляді запису, що входить до аудіовізуального твору. 

Відеограма є вихідним матеріалом для виготовлення її копій»;  

«відтворення– виготовлення одного або більше примірників твору, 

відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для 

тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), 

оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп’ютер»; 

«комп’ютерна програма – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, 

схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі,  

придатній для зчитування комп’ютером, які приводять його у дію для 

досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну 

систему, так і  прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному 

кодах)» [51, 6]. 

Таким чином, авторські права поширюються на:всі види цифрового 

наративу, веб-сторінки, аудіовізуальні матеріали (а також візуальні і звукові), 

комп’ютерні програми. Потрібно ширше окреслити властивості, якими 

характеризуються продукти, котрі визнаються цінними в світлі авторського 

права. Автор може вимагати визнання авторських прав, якщо його витвір 

характеризується оригінальністю й індивідуальністю. Витворами виступають 

будь-які текстові продукти, що виникли в результаті індивідуальної 

творчості незалежно від сфери застосування і цінності. Витвором також 

можна вважати кожне опрацювання, в якому виявляється творча праця 

автора, яка завдяки здатності генерувати ідеї й індивідуальному підходу 

набула фіксації в оригінальній формі. Творчим є кожне виявлення духовної 

діяльності, яка має особистісний характер, кожна оригінальна людська 

думка, зафіксована в конкретній самостійній формі, кожна справа, яка хоча б 

за формою мала мінімальні творчі елементи.  

Отже, до витворів, які вважаються творчими і підлягають юридичному 

захисту в аспекті авторських прав  належать:різні види цифрових наративів, 

комп’ютерні програми, веб-сторінки, аудіовізуальні матеріали, що 
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характеризуються індивідуальністю, оригінальністю, незалежністю. У цих 

витворах виявляється здатність генерувати ідеї, творча праця, оригінальність 

мислення. Творчим продуктом, що підлягає правовому захисту може бути 

визнана форма, зміст витвору незалежно від сфери йогозастосування і 

цінності. 

Аналізуючи підходи до визначення характеристик творчих витворів у 

просторі цифрових технологій, зазначимо, що домінуючою є концепція 

застосування дивергентного мислення при їх проектуванні. Дивергентне 

мислення характеризується усвідомленням можливості застосування 

багатьох підходів до розв’язання поставленої проблеми і отриманням 

множини розв’язків, відкритістю до незвичайних рішень. На противагу до 

дивергентного мислення виокремлюють конвергентне мислення, яке 

застосовується до розв’язання рутинних (типових) завдань. Доцільно 

звернути увагу на факт, що творчими не вважаються витвори, котрі виникли 

у результаті розв’язання конвергентних проблем, тобто рішення яких має 

єдиний або два розв’язки. Отже, головною метою є розвиток дивергентного 

мислення, визначальними характеристиками якого є оригінальність, 

креативність, множинність підходів до розв’язання задачі. 

Незаперечним є факт, що новітні інформаційно-комунікаційні 

технології  існують як потужний, динамічний і ефективний допоміжний засіб 

у процесі навчання, але при цьому слід відмітити, що в переважній більшості 

вони використовуються для доставлення (отримання), унаочнення 

(ілюстрування), уточнення інформації й надають, як правило, готовий набір 

знань програмового матеріалу, виконуючи, таким чином, роль ретрансляторів 

знань. Такий процес ретрансляції знань концентрує увагу викладачів на 

вербальних методах передачі інформації, активізації механізмів її 

запам’ятовування, а також на репродуктивному засвоєнні алгоритмічних 

структур,  що є мало ефективним в роботі з дітьми, які народилися й живуть 

в епоху цифрових технологій – «цифровими аборигенами». Особливої 

значущості й гостроти, на нашу думку, набули питання швидкої розробки й 
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інтегрованого використання мистецьких і цифрових технологій, які 

поєднують мистецтво, програмне, технологічне та технічне забезпечення в 

освітньому процесі, що повинен бути заснований на гуманістичній 

парадигмі, сприяти розвитку духовно-творчого начала людини. 

 Слід зазначити, що основними положеннями гуманістики є визнання 

людини найвищою цінністю у світі, де існує повага до її гідності та 

унікальності, створюються умови для максимального вияву творчого 

потенціалу, вільного розвитку здібностей, талантів, самопізнання, 

самореалізації, де людина має право на щастя, свободу й вільне 

самовизначення. На відміну від адаптивно-авторитарних підходів, що 

реалізуються через регламентовано-контрольовану організацію навчального 

процесу, уніфікацію програм, здебільшого, авторитарну комунікацію, 

гуманістичний підхід ґрунтується на особистісній орієнтації, індивідуалізації 

та диференціації у навчанні. Найголовніше у цьому підході – можливість 

отримання радості від процесу учіння, розвиток творчості, розуміння 

важливості та необхідності постійної самоосвіти й самовдосконалення, 

максимальне врахування індивідуальних потреб і здібностей кожного. 

Визначальну роль у цьому, на нашу думку, відіграє мистецтво. 

Проблемі інтеграції мистецтва у освітній процес відведена значна роль у 

науковій діяльності видатного Вченого-Педагога, фундатора вітчизняної 

педагогіки добротворення, талановитого теоретика й практика педагогічної 

майстерності, ініціатора й керівника розробленої державної програми 

«Вчитель», невтомного реформатора й втілювача концепції єдності 

мистецтва й педагогіки у професійну підготовку вчителів – академіка Івана 

Андрійовича Зязюна, педагогічні ідеї та творчі задуми якого реалізовувались 

на посаді ректора педінституту, міністра народної освіті, директора 

академічного науково-дослідного інституту. У книзі «Педагогіка добра: 

ідеали і реалії», яку без сумнівів можна віднести до одного з кращих 

вітчизняних науково-автобіографічних наративних досліджень, учений 

обґрунтовує ідею педагогічної майстерності, базисною основою якої є теорія 
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інтегративної єдності мистецтва та педагогіки, доводить її, не тільки наукову 

вірогідність, а й практичну дієвість, перевірену власним досвідом: 

«Педагогічна робота стала для мене справжнім мистецтвом, за допомогою 

якого вдалося входити у внутрішній світ студентів і переживати з ними дивні 

катарсистичні стани, збудники і зумовлювачі оптимізму в нелегкій 

педагогічній творчості» [58, 69]. 

Мистецтво в усі часи відігравало виключно важливу роль у розвитку 

особистості. Особлива місія йому відводиться і в інформаційному соціумі, 

який так чи інакше відкриваючи безліч доріг для самореалізації людини, все 

ж намагається уніфікувати й конформічно втиснути її в свої обриси. У цьому 

контексті надзвичайно актуалізується проблема інтеграції мистецтва й 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у творчому розвитку 

особистості. Цей процес спрямований на пошук втраченої довіри до 

можливостей повернути привабливість реаліям власного життя, повагу до 

себе, позитивну самооцінку як важливі чинники відкриття доступу до 

власних творчих можливостей та знаходження джерел внутрішнього 

спонтанного відновлення власної цілісності, що є виключно важливим і 

значущим для гармонійного співіснування та взаємодії в інформаційному 

суспільстві. Тому, використання у професійній підготовці майбутніх 

магістрів освіти кращих зразків безцінної скарбниці мистецьких надбань 

людства у поєднанні з потужним потенціалом сучасних технологій повинно 

сприяти саме збереженню й розвитку людської самоідентичності, духовного 

потенціалу людини, етносу, народу, нації.  

Для підтвердження особливого статусу мистецтва в освітніх практиках, 

звернемо увагу на думку українського вченого, яскравого представника 

наукової школи академіка І.Зязюна, професора М. Лещенко: «Особливий 

статус у навчальних закладах повинно зайняти мистецтво. Саме воно 

уможливлює творення казкової, фантастичної атмосфери навчально-

пізнавальної реальності, виступає чудодійним засобом залучення навчальної 

інформації до внутрішнього світу дитини. Мистецтву притаманна властивість 
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підвищувати енергетичний потенціал пізнавально-активного поля, яким 

характеризується модифікована в класі реальність…Справжнє мистецтво 

заражає і заряджає вкладеними в нього почуттями і енергією… Ефективність 

мистецького впливу при цьому посилюється за рахунок продуктивної уяви і 

творчої фантазії, які є неминучою передумовою вираження свого бачення 

предмета. Кажуть, що в нього при створенні була вкладена справжня душа 

митця. Осягаючи цю душу, ми звертаємо очі усередину себе, вдивляємось у 

власну душу» [108, 24-25]. 

Використання потенційних можливостей мистецтва у поєднанні з 

інтерактивними, мультимедійними, зокрема, цифровими засобами та 

сучасними комп’ютерними програмами свідчить про їх майже невичерпний 

потенціал для удосконалення вітчизняної системи освіти. Таке інтегроване 

застосування з перевіреними у міжнародній освітній практиці технологіями 

надає унікальну можливість сфокусувати увагу на розв’язанні проблеми 

піднесення культурного рівня кожної людини, збереження та розвитку її 

особистісної неповторності, позитивно-спрямованого творчого начала, 

розуміння необхідності постійного самовдосконалення й саморозвитку. Р. 

Ленем зазначає: «Ніде тиск нової технології не відчувається так сильно, як у 

відношенні між видами мистецтв. Цифрові технології дають їм новий 

спільний ґрунт, квазіметричну тотожність, яка викликає спогади про велику 

Платонову мрію про єдність усієї сфери людського знання. Цифрові 

технології водночас як дематеріалізують мистецький твір, так і піддають 

його безперервній метаморфозі від одного чуттєвого вибору до іншого» [95, 

32]. 

Застосування в навчально-виховному процесі синтезу інформаційно-

комунікаційних та мистецьких технологій уможливлює широкий доступ до 

інформаційних джерел, а інтерактивний характер взаємодії з інформацією дає 

можливість людині самій стати творцем культурних, літературних, 

кінематографічних та інших мистецьких витворів, побудувати власну 

реальність. Розмаїття способів представлення й переробки інформації 
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(цифровий текст, відео, звук) забезпечують благодатне підґрунтя для 

реалізації творчого потенціалу особистості, створюють простірїї 

гармонійного перебування в інформаційному середовищі. 

Однією з важливих характеристик сучасної педагогічної науки є те, що 

в ній все частіше з’являються нові терміни, поняття, які пов’язані не тільки з 

трансформаційними процесами в традиційній дидактиці, а й з іншими 

науковими дисциплінами, що стосуються інформаційно-комунікаційної 

взаємодії, серед яких особливий інтерес представляють «цифрове 

мистецтво», «цифрові наративи». Цифрове мистецтво (від англ.digitalarts– 

комп’ютерне мистецтво, цифрове мистецтво)зарубіжними 

науковцямитрактується як творча діяльність, що ґрунтується на використанні 

інформаційних (комп’ютерних) технологій, результатом якої є художні 

витвори в цифровій формі [259]. Цифрові витвори можуть існувати у вигляді 

зображення, звуку, мультиплікації, відео, веб-сайту, віртуальної галереї,  

цифрового наративу та ін. 

У широкому розумінні категорія «цифрове мистецтво» застосовується 

відносно сучасного мистецтва, що створюється за допомогою цифрових 

технологій. Ця категорія може застосовуватися і до тих творів мистецтва, які 

були створені іншими засобів, а потім були модифіковані за допомогою 

відповідних комп’ютерних програм та цифрових засобів. За допомогою 

цифрових технологій можна трансформувати традиційні види мистецтва, 

наприклад, такі як живопис, малюнок, скульптуру, у нові форми мережного 

мистецтва, зокрема, цифрові інсталяції (цифровий дизайн), віртуальний 

мистецький простір (віртуальні картинні галереї, віртуальні музеї), які зараз 

чекають свого визнання в художній практиці. 

У даний час до поняття «цифрове мистецтво» можуть бути віднесені як 

твори традиційного мистецтва, що були переформатовані в цифрову форму, 

що відтворює аутентичний первинний матеріальний носій (сканована 

фотографія, малюнок, картина та ін.) або створені за допомогою сучасних 
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комп’ютерних технологій, так і принципово нові види художніх творів, 

основним середовищем існування яких є комп’ютерний простір. 

До цифрового мистецтва відносять: цифровий живопис, комп’ютерну 

графіку (ASCII-графіка,ANSI-графіка, демо), комп’ютерну музику, 

електронні тексти (гіпертекстова література, цифрова поезія). Цифрове 

мистецтво має еволюційний характер, оскільки інформаційні технології та 

програмне забезпечення за допомогою яких воно розвивається, швидко 

змінюються й постійно вдосконалюються. Загальновизнаним є потужний 

вплив традиційного мистецтва на розвиток особистості, але сьогодні вже 

можна спрогнозувати, що бурхливий розвиток цифрових технологій 

поступово розмиватиме грані між традиційними творами мистецтва і новими, 

цифровими, мультимедійними творами, створеними за допомогою 

комп’ютерних технологій [259].  

Застосування цифрового мистецтва упрофесійній підготовці майбутніх 

магістрів освіти передбачає формування творчих компетентностей, які 

включають вміння інноваційно й нестандартно діяти, розширювати канали 

сприймання і переробки навчальної інформації в процесі поєднання реальних 

та віртуальних компонентів пізнавального середовища.  Наголосимо, що не 

менш важливо в навчальному процесі майбутніх магістрів освіти розвивати 

уміння критично оцінювати й творчо перетворювати інформацію, адже вони 

є надзвичайно важливими чинниками в процесі розвитку мислення людини. 

В переважній більшості сучасних досліджень у когнітивних 

наукахпредметом наукових інтересів виступають механізми людської 

мовленнєвої, візуальної і звукової комунікації, а також механізми кодування 

й перетворення інформаційних повідомлень. Презентація інформації у 

формі цифрового наративу є результатом когнітивного процесу, 

щоґрунтується на опрацюванні символічного (літери, цифри, ноти, так звані 

елементи кодування), семантичного (поняття)  і образногоматеріалу. 

Проектування цифрового витвору в ході навчання ґрунтується на 

виборі відповідного програмного забезпечення та електронних освітніх 
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засобів, таких як: цифрові наративи, дидактичні ігри, веб-сайти, веб-сторінки, 

списки і дискусійні групи. Успішна передача інформаційних повідомлень 

повинна створювати умови для розвитку у майбутніх магістрів освіти різних 

властивостей інтелекту, дивергентності розв’язань, здійснення творчої 

взаємодії в процесі навчання, стимулювання креативності студентів, 

формування у них умінь критичного відбору інформації. 

Для пояснення творчих процесів у просторі цифрових технологій в 

зарубіжних освітніх практиках застосовують теорію комунікації Фрідмана 

Шульца фон Туна (F.Sch.vonThuna) [210]. Розглядаючи проблематику 

творчої діяльності в медіа просторі можна здійснити її аналіз з точки зору 

психологічної теорії комунікації, а також аналізу інтелектуальних операцій, 

які реалізуються в пізнавальних процесах. Психологічна теорія комунікації 

Ф. Ш. фон Туна вказує на чотири аспекти комунікації:  

� мериторичний зміст – це те, про що інформуємо (зміст 

повідомлення); 

� представлення власного «Я»  – це те, що повідомляємо про себе 

самого (наміри, почуття);  

� взаємовідносини – це те, що думаємо про інших, як взаємодіємо з 

іншими; 

� заклик – це те, до чого спонукаємо [210].  

У сфері мериторичного змісту творчими можуть вважатися цікаві, 

творчі оригінальні цифрові наративи, веб-сайти, веб-сторінки та їх 

компоненти, наприклад, шрифт, розміщення колонок, навігація, авторські 

фото, організація сторінки, можливість редагування сторінки учасниками 

соціальної мережі, розміщення власних повідомлень, коментарів, щодо 

повідомлень. Представленням власного «Я-образу» є створення фотогалерей, 

індивідуальна творчість у сфері мистецтва (високого й аматорського), участь 

в дискусійних списках, публікація та редагування текстів, проведення й 

модерація дискусії з використанням відео конференцій, послуг в чаті, і, що 

найголовніше для нашого дослідження створення цифрових наративів, в т. ч. 
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біографічних та автобіографічних. Взаємовідносини стосуються співпраці, 

обміну досвідом між учасниками соціальної мережі як при індивідуальній, 

так і при груповій взаємодії. Функції заклику реалізуються в ході соціально-

орієнтованої активності, наприклад, під час розв’язання проблем щоденного 

життя. 

Навчання майбутніх магістрів освіти творчого застосовування 

цифрових технологій трактується як процес оволодіння інноваційними і 

нестандартними діями при активізації творчого мислення. Проектування 

цифрових наративів вимагає формування у студентів умінь нагромадження, 

перетворення і презентації інформаційних повідомлень. До творчих належать 

уміння перетворення і представлення (презентація) інформаційних 

повідомлень. 

Передумовою формування творчих умінь проектувати цифрові 

наративи є наявність у студентів здатності до нагромадження інформаційних 

повідомлень.Нагромадження інформаційних повідомлень пов’язане з 

пізнавальним процесом, а саме з їх відбором за допомогою інтелектуальних 

зусиль. Нагромадження інформаційних повідомлень відбувається на засадах   

дослідницько-пізнавальної поведінки і передусім ґрунтується на 

пізнавальному спостереженні й знаходженні вербального матеріалу, який 

відповідає інформаційному змісту. Спосіб декодування інформаційних 

повідомлень залежить від знань, досвіду, виду розв’язуваного завдання, 

особистісних цілей. Уміння нагромаджувати інформаційні повідомлення 

пов’язані з умінням їх класифікувати. Відбір  інформаційних повідомлень з 

Інтернету вимагає ознайомлення з основними послугами Інтернету, а також 

знань про методи пошуку інформації. Важливими є також уміння 

користуватися комунікаційними можливостями ІКТ (наприклад, електронна 

пошта, дискусійні групи) для розбудови власного діяльнісного напряму, що 

використовує нові методи або засоби.  

Нагромадження нової інформації слугує удосконаленню і поглибленню 

компетентностей, що можна реалізувати в ході змішаного навчання, а також 
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при використанні дистанційної освіти. Такий підхід вимагає сформованих 

умінь шукати і структурувати інформацію, оцінювати придатність мережних 

засобів для досягнення конкретних цілей. Також потрібно знати особливості 

творення інформаційних структур, які містяться в поняттях, текстах, 

інтернет-сторінках. Стосовно реалізації процесу дидактики нагромадження 

інформації, то він передбачає  навчання  застосовувати цифрові технології. А 

саме: 

• опрацювання інформаційних повідомлень в різних формах; 

• комунікація і співпраця з іншими  студентами й викладачами; 

• розв’язування проблем;  

• проведення досліджень в контексті викладання предмету;  

• відбір матеріалів і їх накопичення для проектування цифрових 

наративів.  

Нагромадження інформаційних повідомлень базується, також, на 

доступі до різних інформаційних джерел (локальних та мережних) і на 

самостійній модифікації інформаційних продуктів. Ці платформи завдяки 

своїм можливостям, які створюють для них програми, дозволяють 

актуалізувати зібрані інформаційні повідомлення, модифікувати тексти, 

користуватися мультимедійними засобами і довільно створювати освітні 

блоки призначені для індивідуальної праці студентів. 

Перетворення інформації належить пов’язувати з інтелектуальними 

процесами. що безпосередньо включені в творчу інтеракцію, що  рівнозначно 

спрацьовує як в процесах творчих, так і пізнавальних. Презентація 

інформаційних повідомлень  в  ході навчання ґрунтується на виборі або 

відповідного програмного забезпечення і електронних освітніх засобів, таких 

як: дидактичні ігри, веб-сайти, інтернет-сторінки, списки і дискусійні групи. 

Оскільки, головною метою творчого навчання є розвиток дивергентного 

мислення, визначальними характеристиками якого є оригінальність, 

креативність, множинність підходів до розв’язання задачі, то успішна 

передача інформаційних повідомлень повинна створювати умови для 



192 

 

здійснення ефективної взаємодії, дивергентності розв’язання проблем, 

стимулювання творчого потенціалу учнів, а також формування у них умінь 

критичного відбору інформації. 

Аналіз філософських, психологічних і педагогічних джерел  дозволив 

встановити засади творчості в ході проектування цифрових наративів: 

• проектування  цифрових наративів в ході навчання майбутніх 

магістрів освіти передбачає формування у них творчих 

компетентностей, які передбачають вміння інноваційно і 

нестандартно діяти, розширюючи канали сприймання й переробки 

навчальної інформації, поєднуючи реальні й віртуальні компоненти 

пізнавального середовища; 

• проектування цифрових наративів сприяє творчій самореалізації 

особистості, що здійснюється через конструюваннязмісту 

інформаційного повідомлення за допомогою цифрових технологій;  

• цифровий наратив уможливлює представлення власного «Я», тобто 

того, що повідомляємо про себе самого, шляхом створення і 

розміщення у мережі фото, графіки, текстів, відео та аудіо записів; 

• цифрові наративи відображають те, що думаємо про різні події, за 

допомогою використання експресивних можливостей 

мультимедійних цифрових засобів; 

• цифрові наративи стимулюють виникнення у реципієнтів цифрового 

витвору різних видів можливих рефлексивних реакцій; 

• майбутній магістр освіти повинен уміти творчо проектувати цифрові 

наративи для використання їх у професійній діяльності з метою 

стимулювання розвитку здібностей учнів, їх зацікавлень, креативної 

поведінки, самостійності мислення.  

• у процесі проектування цифрових наративів важливо не тільки 

створювати умови для творчої діяльності, водночас особливої 

значущості набуває дотримання морально етичних засад дотримання 

авторських прав. 
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Отже, процес проектування цифрових наративів та його результат – 

створений цифровий наратив є творчими за своїм характером і впливають на 

розвиток креативних, когнітивних здібностей тих, хто їх продукує,  

формують  компетентності необхідні для повноцінного життя у ХХІ столітті. 

 
 

3.3 Концепція проектування цифрових наративів у навчанні майбутніх 

магістрів освіти 

 

Загальні положення. Пошуки шляхів ефективної підготовки вчителя 

впродовж століть ґрунтуються на ідеях єдності науки, мистецтва й 

технологій, раціонального й почуттєвого, свідомого й підсвідомого, 

формального й неформального, неперервного й дискретного. Теоретичні й 

практичні здобутки вітчизняної й зарубіжної педагогічної науки, вивчення 

міжнародного досвіду організації та змісту навчального процесу вищих 

навчальних закладів  дають можливість стверджувати, що одним із дієвих 

шляхів гармонійного професійного розвитку майбутніх  магістрів освіти є 

конвергентне поєднання інформаційно-комунікаційних технологій з 

сучасними методами активного засвоєння знань. 

Мета концепції: обґрунтувати теоретико-методичні засади 

проектування цифрових наративів як нового напряму навчання майбутніх 

магістрів освіти в сучасному інформаційному соціумі. 

Генезис провідних ідей дослідження виявляється у конвергенції двох 

визначальних тенденцій розвитку міжнародного освітнього простору: 

наративного навчання та цифрової гуманізації навчання, а також провідних 

наукових теорій: наративізації освітнього процесу (Дж. Брунера) [19],  

використання цифрових технологій у вищій гуманітарній освіті (Р. Ленем) 

[95], єдності мистецтва і науки (І.А. Зязюна) [141], теорії множинного 

інтелекту (Г. Гарднера) [281], цифрової гуманістичної педагогіки (В. Ю. 

Биков, М. Лещенко) [240]. 
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Наративне навчання– це одна з найдавніших тенденцій розвитку 

освітніх практик, адже перед тим, як за допомогою книжок, що стали широко 

поширені й доступні не відразу, почали навчати грамоти (читання й письма),  

усні розповіді були практично єдиною формою передачі мудрості й знань від 

старших молодшим. Наратив особливо цінується не тільки як стародавня 

мистецька і суттєва форма людської експресії, а й як ефективний метод 

пізнання себе і світу, в якому живемо. У наративі можуть поєднуватися 

вербальні, мімічні, пантомімічні, хореографічні, вокальні засоби вираження 

внутрішнього світу людини для обміну знаннями, культурою, традиціями, 

налагодження спілкування з іншими людьми. Коли людина розповідає про 

себе, то досвід набутий упродовж років ущільнюється до кількох компактних 

наративів, які пропонуються іншим і самим собі. Але особистісні 

(автобіографічні) наративи стали більш поширеними і можливо більш 

актуальними, особливо в час матеріального добробуту й достатку, коли 

більшість з людей є достатньо вільними, щоб шукати глибокого розуміння 

себе і цілей власного життя. 

Довластивостей наративу можна віднести: інтерактивність; 

представлення сценарію подій; вживання слів, використання дій (таких як 

вокал, фізичний рух, жести); стимулювання пізнавальних процесів в 

учасників наративної взаємодії. Можливості використання наративів у 

навчальному процесі як ефективного навчального підходу обґрунтовано Дж. 

Брунером:  

• процес створення й сприймання наративу за своїм характером є 

дослідницьким, активізує когнітивні уміння, стимулює розвиток 

творчих здібностей, навчає взаємодії з іншими; 

• учителі й учні можуть бути творцями нових історій, слухачами 

історій створених іншими й неподібними до попередньо почутих. 
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•  ці історії можуть бути адаптовані й узгоджені вчителем 

відповідно з віком, рівнем знань, культурним досвідом  

передбачуваної аудиторії;  

• там, де розповідається історія, її слухачі досліджують нові світи, 

створюють власні сценарії, розвивають уміння критично 

оцінювати інформацію й застосовувати ці уміння, пізнаючи світ і, 

поглиблюючи власний досвід. 

• наративні методи й форми навчання є корисними для вивчення не 

лише гуманітарних, ай природничо-математичних наук, 

стимулюють учнів до практичного застосування міжпредметних 

знань і умінь [19]. 

Наративне навчання ґрунтується на ідеях гуманістичної та когнітивної 

психології й педагогіки про унікальні можливості наративів (рефлексивних 

розповідей) щодо розвитку когнітивних, інтерактивних, соціокультурних 

умінь людини. У ході наративного навчання (цілеспрямована взаємодія 

учителя з учнями на основі створення й обміну рефлексивними розповідями) 

реалізується низка підходів, при яких суб’єкти навчального процесу 

трактуються як: 

• активні дослідники інформаційних повідомлень за допомогою 

управління когнітивними процесами (когнітивний підхід),  

• співучасники наративної взаємодії між оповідачем і слухачами 

(інтерактивний підхід);  

• творці лінгвістичних структур, що використовуються для особистісних 

або соціальних цілей (лінгвістично-конструктивістський підхід);  

• дослідники різних інтерпретацій наративу, в залежності від 

поставлених завдань: індивідуальний розвиток, влив батьків, гендерних 

відмінностей, культури (кросс-лінгвістичний підхід, кросс-культурний);  

• представники культурної традиції через власну суб’єктивність: форми, 

які використовуються для створення наративу попередньо існували як 

образи, моделі та значення в широкому контексті культури, де вони 
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постійно поповнюються, а оповідач розглядається як активний діяч в 

процесі конструювання цих значень (соціокультурний підхід). 

У наші дні інформаційно-комунікаційні технології надали нове життя 

наративному навчанню. Використання цифрових технологій уможливило 

урізноманітнити, поглибити до різних рівнів мультимедійних модулів творче 

самовираження особистості. Водночас нові технології значно, аж до 

глобальних розмірів, розширили кількість осіб, які включено у наративну 

взаємодію, що дозволило обмінюватися історіями, інформаційними 

комунікувати і колаборативно співпрацювати з іншими людьми в усьому 

світі. 

Створення й поширення цифрових наративів є свідченням конвергенції 

гуманістичного й технологічного крил розвитку цивілізації. Для того, щоб  

образно кажучи, процес конвергенції відповідав чудовій метафорі М. 

Рильського «У щастя людського два рівних є крила: троянди й виноград – 

красиве і корисне», зарубіжна педагогічна теорія й практика довела 

доцільність використання цифрових наративів як ефективного підходу, що 

може підтримати, урізноманітнити, зробити цікавим викладання й учіння у 

будь-якій навчальній сфері. Використання цифрових наративів виконує 

важливі соціо-культурні функції, оскільки вони створюють умови для  

поєднання, комунікації та колаборативного створення нових наративів  

прийнятних для всіх учасників процесу: 

• поєднання (входження в інтеграційний простір) на емоційному рівні 

з людьми й подіями шляхом розказування цифрових наративів; 

• помунікація на рівні почуттєвого сприймання точок зору інших 

людей про різні події та ситуації під час обміну цифровими 

наративами. 

Цифрові наративи створюються, за звичай, на основі групових 

колаборативних зусиль щодо поєднання персонажів, їх дій і точок зору. 

Історії, що прийшли до нас з далекого минулого, дозволяють колишнім 

голосам поєднатися з теперішніми, створюючи нову сучасну версію 
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інтерпретації подій. Різні трансформації раніше створених історій додають 

нових перспектив, висвітлюють нові можливості розвитку сюжетних ліній. 

Використання цифрових наративів у навчанні ознаменувало реалізацію 

наративно-цифрового підходу, що водночас є яскравим свідченням стрімкого 

розвитку й поширення нової тенденції в міжнародному освітньому просторі – 

цифрової гуманізації навчання. 

Витоки цифрової гуманізації навчання знаходимо у цифровій 

гуманістиці, що є міждисциплінарною галуззю наукових досліджень й 

освітніх практик, яка виникла з конвергенціїкомп’ютерних і гуманітарних 

дисциплін. Цифрова гуманізація навчання, почала свій розвиток з 

комп’ютеризації гуманітарної галузі та цифрових гуманітарних практик. 

Вона охоплює різноманітну тематику та види діяльності, від створення он-

лайн, зберігання колекцій артефактів до збору баз культурних даних 

великого обсягу, включає перетворені у цифрові та створені цифрові 

матеріали, поєднує методологію традиційних гуманітарних дисциплін 

(наприклад, історії, філософії, лінгвістики, літератури, мистецтва, археології, 

музики та культурології) та соціальних наук, з комп’ютерними технологіями 

(наприклад, візуалізація даних, інформаційний пошук, збір даних, 

статистика, створення тексту, цифрова картографія, цифрова публікація). 

Методологічним підґрунтям цифрової гуманізації навчання, яку 

обґрунтували провідні вітчизняні науковці в галузі використання ІКТ – Биков 

В.Ю. та Лещенко М.П., є створення об’єднувальних концепцій, що 

охоплюють -біо і -техно. Цифрова гуманізація навчання також перетинається 

з дослідженнями нових медіа та науками про інформацію, медіа теорією 

композиції, вивченням комп’ютерних ігор. Таким чином, наративно-

цифровий підхід виник на основі конвергенції мистецтва усної розповіді та 

мистецтва використання технологій вираження і передачі  інформаційних 

повідомлень образами, звуками, символами або їх комплексним 

застосуванням [240, 3].  
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Проектування цифрових наративів відбувається в ході створення та 

реалізації науково-дослідницьких проектів міждисциплінарного характеру на 

основі застосування інформаційно-комунікаційних технологій і передбачає 

оволодіння цифровими наративними вміннями.  

До понятійно-категоріального апарату концепції включено робочі 

визначення термінів, понять та категорій, потрібних для уточнення, 

авторського осмислення й упорядкування термінології в рамках дослідження, 

а саме: «наратив», «наративне навчання», «мультимедійний наратив» 

«наративне мультимедійне навчання», «педагогічний наратив», 

«біографічний наратив», «цифровий наратив», «біографічний цифровий 

наратив», «наративно-цифровий підхід», «технологія створення цифрового 

наративу», «проектування цифрових наративів», «проектування біографічних 

цифрових наративів»[185-187].Зокрема:   

наратив – це описовий текст певної послідовності подій (історія, 

розповідь, опис, повідомлення), що має рефлексивний характер; 

наративне навчання – це цілеспрямована взаємодія учителя з учнями 

на основі створення й обміну рефлексивними розповідями; 

наративне навчання – це спосіб взаємодії вчителя з учнями, що 

передбачає гармонійне поєднання й використання в навчально-виховному 

процесі методів інтер-активного засвоєння знань, інформаційно-

комунікаційних технологій, інформаційних джерел (автобіографічних, 

біографічних, педагогічних наративів та ін.) та специфічно поєднує 

теоретичні й практичні підходи, репродуктивну й дослідницьку діяльність на 

основі вивчення, узагальнення, інтерпретації та трансформації досвіду; 

мультимедійний наратив – це наратив, що дозволяє збільшити 

простір значень за допомогою інформаційно-комунікативних технологій, які 

впливають на стратегії конструювання, розуміння й пізнання реальності та 

ідентифікації в ній людини як частини цієї реальності. 

наративне мультимедійне навчання – це така взаємодія вчителя з 

учнями, в ході якої раціонально-логічна та почуттєво-емоційна 
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характеристики інформації передаються й засвоюються не тільки через 

вербальний, але й інші інформаційні канали за допомогою інформаційно-

комунікативних технологій, що дає можливість розширити, збільшити, 

поновити ряд смислів та їх відтінків, що виникають в ході отримання нового 

досвіду. 

педагогічний наратив – це специфічний вербальний метод інтер-

активного засвоєння знань на основі використання інформаційних джерел 

(вивчення багатьох артефактів, легенд, міфів, біографій, епістолярію 

(щоденників, нотаток, листів), а також особистих мемуарів, розповідей, 

спогадів, які стосуються минулих, сучасних і прийдешніх подій), що 

специфічно поєднує теоретичні й практичні підходи, репродуктивну й 

дослідницьку діяльність на основі вивчення, узагальнення, інтерпретації та 

трансформації досвіду. 

біографічне дослідження – це дослідження спрямоване на отримання 

біографічних даних з метою вивчення індивідуального шляху та життєвого 

досвіду людини в різних життєвих контекстах та векторах розвитку, а також 

взаємозв’язків між індивідуально-психологічними та соціальними факторами 

впливу на різних етапах онтогенезу особистості.  

біографічний наратив – це оповідь про життя людини рефлексивного 

характеру, тобто розповідь, що відображає почуттєво-емоційні переживання, 

оцінки особи, яка створила наратив.  

біографічний цифровий наратив передбачає представлення оповіді 

про історію людського життя за допомогою інформаційно-комунікаційних 

технологій, що створює додаткові можливості для відтворення інформації за 

допомогою музики, фотографій, зображень, кольору, відеороликів, рефлексії 

автора щодо представленого матеріалу; 

цифровий наратив – це наратив, створений в результаті когнітивно-

творчого процесу з використанням інформаційно-комунікаціних технологій, 

що ґрунтується на опрацюванні символічного (літери, цифри, ноти, так звані 

елементи кодування), семантичного (поняття)  і образного матеріалу; 
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цифровий наратив – це  динамічний засіб передачі інформації, в 

якому слово, образ і звук виражені у спільному цифровому коді. 

Використання цифрового наративу розширює можливості інформаційного 

потоку збагачуючи його віртуальними, почуттєво-емоційними, 

суб’єктивними характеристиками; 

наративно-цифровий підхід (narrative-digitalapproach) – це 

застосування в навчально-виховному процесі цифрових наративів, які є 

інтегрованим поєднанням наративу (оповіді) й інформаційно-комунікаційних 

технологій. Наративний-цифровий підхід створює можливість для пошуку й 

розуміння смислів у різних формах і проявах життя. Його реалізація може 

дати поштовх глибинним трансформаційним процесам в освіті, що покликані 

внести зміни як в систему професійної підготовки майбутніх вчителів, так і в 

існуючу систему перепідготовки і підвищення рівня фахової кваліфікації 

педагогічних кадрів; 

педагогічна технологія створення цифрового наративу – у контексті 

нашого дослідження – це алгоритмізована послідовність організаційних дій, 

які доцільно виконати, щоб забезпечити ефективність процесу створення 

цифрових наративів  майбутніми магістрами освіти. 

технологія створення цифрового наративу – це  шлях поєднання 

різних видів мультимедіа, що включають нерухомі зображення, текст, 

відеокліпи, аудіонарацію і музику, для того, щоб розповісти коротку історію 

визначеної тематики, зазвичай тривалістю кілька хвилин; 

проектування цифрових наративів трактуємо як створення 

дидактичних рефлексивно-розповідних матеріалів за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій, а проектування навчального 

процесу з використанням цифрових наративів є опис навчання як їх 

створювати та застосувати; 

проектування цифрових біографічних наративів – створення на 

основі біографічних досліджень рефлексивно-розповідних матеріалів про 
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історію людського життя за допомогою інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Ядро концепції компонують ідеї, в яких розкривається сутність 

цифрових наративів та можливості й переваги їх застосування у навчальному 

процесі майбутніх магістрів освіти. Наведемо ідеї, що розкривають сутність 

педагогічних явищ, пов’язаних з проектуванням цифрових наративів та 

можливостями їх впливу на сучасну вищу освіту, зокрема навчання 

майбутніх магістрів освіти: 

• у сучасних реаліях дійсно новим є інтенсивність конвергенції 

цифрових технологій з гуманістичними науками; 

• сучасний  перехід до проектування цифрових наративів у вищій освіті – 

це поступове зближення науки, технологій і мистецтва, що поглиблює  

процеси демократизації вищої освіти; 

• створення і використання цифрових наративів є формою риторичної 

педагогічної взаємодії, що традиційно визначалася як мистецтво 

переконання, і може трактуватися, як здатність подавати інформаційні 

повідомлення у такий спосіб, щоб студенти могли «подивитися на речі 

з іншої точки зору»; 

• феномен цифрових наративів підштовхує до глобальної переоцінки 

традиційного розуміння предмету вивчення гуманістичних наук, а 

також методів навчання (конвергенція традиційних методів з 

використанням ІКТ);   

• цифрові наративи відрізняються від наративів на паперовій основі  (з 

усталеним й авторитарно-незмінним текстом), інтерактивністю, 

динамічністю і здатністю поєднувати слово з образом і звуком; 

• цифрові наративи піддають сумніву традиційну концепцію про 

домінуючу позицію друкованої на паперовій основі книги як засобу 

навчання; 

• цифровий наратив – це продукт творчої діяльності людини, що дає 

можливість розширити звичайний досвід (змінити текст, додати 
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зображення), щоб зробити знайоме настільки незнайомим, що кінцевий 

витвір може вважатися мистецьким; 

• покоління людей народжених у цифровому світі живуть у соціумі   

відмінному від того, в якому жили люди старшого покоління. «Цифрові 

аборигени» сприймають звуки і форми як взаємозамінні, для них є 

звичною наявність комп’ютерів, де всі сигнали органів чуттія можна 

перетворювати відповідно творчого задуму, наприклад звукові у 

візуальні. 

Ґрунтуючись на поглядах відомого американського ученого Р. Ленема 

відносимо цифровий наратив до нового виду мистецтва, в якому «слово, 

образ і звук виражені у спільному цифровому коді» [95,16]. Можна 

стверджувати, що цифровий наратив – це  динамічний засіб передачі 

інформаційних повідомлень, в якому слово, образ і звук виражені у 

спільному цифровому коді. До властивостей цифрового наративу належать: 

мінливість, поєднання буквеної та образної інформації. 

Цифровий наратив є новим текстуальним засобом передачі 

інформаційних повідомлень, у зв’язку з чим виникло нове переосмислення 

значення поняття «текст». До ідей, що розкривають сутність цифрових 

наративів та можливості й переваги їх застосування у навчальному процесі 

майбутніх магістрів освіти належать такі положення: 

• цифровий наратив – це універсальний суспільний феномен, що сприяє 

глибокому усвідомленню своєрідності людства (подібності та 

відмінності між расами, релігіями, культурними традиціями); 

• цифровий наратив – процес і результат творчої діяльності людини за 

допомогою ІКТ, тому є надзвичайно важливим для розвитку 

креативних здібностей; поліпшує когнітивно-комунікативні уміння 

(уміння розмовляти, оповідати, писати, моделювати, проектувати та 

ін.); є джерелом розумового й естетичного розвитку, сприяє 

позитивному ставленню до навчання та викладання; 
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• цифровий наратив створює сприятливе середовище для особистісного 

вираження потреб кожної людини, стимулює процеси самопізнання й 

пізнання довкілля;  

• цифровий наратив – це інноваційне відродження традиції наративності 

у вищій освіті за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій; 

• цифровий наратив – це єдність когнітивних процесів, художньо-творчої 

діяльності й сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;   

• проектування цифрових наративів є універсальним підходом до  

індивідуалізації навчання, в тому числі людей з особливими потребами. 

До ядра концепції також відносимо сукупність науково-педагогічних 

підходів до розгляду проблеми проектування і впровадження цифрових 

наративів в навчальний процес.Основними серед них визначено: 

гуманістичний, гуманітарний,  індивідуальний, аксіологічний, особистісний, 

системний, конвергентний, компетентнісний, когнітивний, культурологічний, 

крос-культурний, соціо-культурний, креативно-технологічний, мистецький, 

лінгвістично-конструктивістський, інтерактивний, інтегральний. Коротко 

охарактеризуємо кожний з них. 

Гуманістичний підхід утверджує цінність особистості, високе 

суспільне визнання людини, її гідності, права на свободу, спрямований на 

виявлення та реалізацію творчих здібностей, її духовного потенціалу, 

саморозвиток та самореалізацію особистості, її гармонійне співіснування з 

природою, техногенним соціумом; виявом гуманізації є підпорядкованість 

технологічного процесу духовним потребам, визнання пріоритетної цінності  

людського життя. 

Гуманітарний підхід передбачає переосмислення пріоритетів у 

визначенні освітніх ідеалів: підпорядкування та спрямування технократичних 

підходів на утвердження духовних цінностей як першооснови мети й змісту 

освіти. Проектування цифрових наративів сприяє «олюдненню» знань, 

формуванню цілісної гармонійної картини світу з повноцінним 

відображенням у ній світу людини і культури. 
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Індивідуальний підхід забезпечує пристосування форм і методів 

педагогічного впливу до індивідуальних особливостей особистості, 

проектування цифрових наративів сприяє підтримці й розвитку самобутності, 

самосвідомості, самостійності, створенню умов для вільної реалізації 

природних здібностей індивіда. 

Особистісний підхід визначає ставлення до студентів, які беруть участь 

в проектуванні, презентації та обміні цифровими наративами як до 

особистостей, свідомих і відповідальних суб’єктів власного розвитку, що 

здійснюють вибір тематики, технологій в ході виконання групових та 

індивідуальних завдань. 

Аксіологічний підхід дає можливість визначити та вибудувати ієрархію 

особистісних цінностей майбутніх магістрів освіти  (духовних, соціальних та 

матеріальних) шляхом проектування цифрових наративів. 

Компетентнісний підхід полягає у формуванні ключових умінь ХХІ 

століття (професійних і особистісних), які є найсуттєвішими в майбутній 

професійній діяльності молодого покоління. Особливе місце займає цифрова 

грамотність та цифрова компетентність. 

Системний підхід дозволяє розглядати процес проектування та 

використання цифрових наративів як цілісну організаційно-методичну 

систему, що складається з функціонально пов’язаних елементів.   

Конвергентний підхід полягає у взаємопроникненні та взаємовпливові 

традиційних форм і методів та сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій і передбачає ефективне поєднання загальноприйнятих й новітніх 

стратегій до організації навчання шляхом проектування цифрових наративів.  

Історичний підхід полягає в можливості дослідження ґенези  

використання цифрових наративів в міжнародному освітньому просторі й 

визначення суттєвих рис, в контексті їх проникнення, адаптації та 

впровадження у вітчизняні освітні практики, що є свідченням освітніх 

глобалізаційних процесів. 
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Культурологічний підхід зумовлює важливість урахування в процесі 

наукового дослідження об’єктивних зв’язків у підготовці майбутнього 

магістра освіти з культурою як системою національних і загальнокультурних 

цінностей. 

Наведемо більш детальну характеристику когнітивному, 

інтерактивному, креативно-технололгічному, кросс-культуному та 

соціокультурному підходам.    

Когнітивний підхід, як зауважують Н. Штайн (SteinN.) і Е. Альбро 

(AlbroE.) [399], передбачає концентрацію дослідження на уміннях студентів 

створювати, запам’ятовувати та відтворювати розповіді  на основі 

цілеспрямованих дій. Важливість когнітивних здібностей полягає в 

організації змісту і структури епізодів, які мають бути пов’язані та 

організовані в єдине ціле. Створення наративу вимагає узгодження 

цілеспрямованих дій персонажів розповіді, і саме когнітивний підхід 

спрямований на розвиток цих функцій оповідача. Відповідно до когнітивного 

підходу студент трактується як активний організатор інформаційного 

повідомлення, котрий впевнено керує когнітивними інструментами, щоб 

сортувати інформацію у актуальні схеми відповідно до прийнятого рішення. 

Розповідання наративу є результатом організації потоку інформації у 

відповідні схеми. Наратори трактуються як раціональні і логічні особи. 

Хороший наратив – це розповідь, в якій має бути пряма або опосередкована 

дія, спрямована на досягнення мети, що включає в себе наступні виміри: 

одухотворений герой спрямований на цілеспрямовані дії; конкретно 

сформульовані цілі й бажання героя; результати, що співвідносяться з 

досягненням або не досягненням цих цілей. Як стверджують Н. Штайн і Е. 

Альбро: «Дорослі оповідачі, як правило, конструюють свої наративи таким 

чином, що перший епізод закінчується результатом, який або блокує 

досягнення важливих цілей, або ж свідчить про присутність несподіваних 

обставин» [399,5].  
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Інтерактивний підхід передбачає аналіз наративу, співідносно до 

наративної активності, яка досягається в результаті взаємодії між наратором і 

слухачем. Увага концентрується на тому, яким чином співучасники нарації 

створюють наратив. Як визначив У. Квостхоф (QuasthoffU.): «Форма 

наративу і його зміст не є початком відліку дослідження завдяки тому факту, 

що вони є продуктами цієї взаємодії» [376,61]. Для інтерактивного підходу 

суттєвим є процес створення наративу. Якщо наратив створений двома 

дітьми або дитиною і дорослим чи двома дорослими, то відповідно 

інтерактивного підходу, обидва учасники є рівнозначно-важливими. Баланс і 

консенсус є важливими орієнтирами розвитку. Спочатку незбалансовані 

взаємодії між батьками і дитиною поступово вирівнюються шляхом 

розвитку. М. Бамберг (Bamberg, M.) коментує цю ситуацію таким чином: 

«Хоча внесок обох учасників весь час змінюється, тільки дитина може бути 

трактована як суб’єкт, що розвивається, удосконалюючи при цьому 

комунікаційну компетентність. У цьому контексті розвиток трактується як 

зміни, що мають місце в поведінці дитини, яка в результаті наративної 

взаємодії набуває комунікаційної компетентності» [222, 127]. 

Призначення цього підходу реалізувати аналіз взаємодії для 

дослідження змін, як в контексті лінгвістичних понять, так і в контексті 

інтерактивних функцій. Представляє інтерес холістична перспектива 

розвитку: вона обґрунтовує об’єднання сфер стратегій, умінь та знань і 

ставить на перший план ситуацію та способи її розв’язання  як основне 

завдання навчального процесу. 

Лінгвістично-конструктивістський підхід визначає трактування 

наративу як частини мовної активності, а наратора – як активного дослідника  

лінгвістичних структур, що будуть використані для особистісних або 

соціальних цілей. При цьому особа активно залучається до конструювання 

власного життя, так як множина уявлень та значень проникає в життя 

шляхом участі в мовних практиках. Іншими словами той, хто створює й 

розповідає наратив, водночас розвиває мовні знання. 
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Креативно-технологічнийпідхід ґрунтується на ідеї, що проектування 

цифрових наративів  у процесі навчання майбутніх магістрів 

характеризується певним рівнем творчості, що увиразнюється в різних 

способах структурування, передачі й презентації інформаційних 

повідомлень. Характерними особливостями цього підходу є:  

• прищеплення навичок критичного сприймання інформації в медіа 

просторі через декодацію ролі технологій у реалізації творчого 

задуму;  

• збагачення досвідом творчої діяльності шляхом практичного 

вивчення можливостей цифрових технологій,   

• формування умінь творення образного світу за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема візуального…; 

аудіо…; текстового…; інтегрального…. 

Крос-культурний підхід обґрунтовує аналіз наративу під різними 

кутами зору: нормальний або атиповий розвиток, влив батьків, гендерних 

відмінностей, культури. Цей підхід поєднує певні аспекти когнітивного, 

інтерактивного та лінгвістично-конструктивістського підходів. У цьому 

підході А. МакКабе (MacCabeA.) засновник кросс-культурного підходу дав 

таке визначення наративу: «Наратив зазвичай, стосується реальних або 

уявних спогадів про те, що сталося і в переважній більшості випадків 

стосується подій минулого» [328,139]. Тим не менш є також гіпотетичні, 

спрямовані у майбутнє й створені в теперішньому часі наративи. Наративи 

часто містять хронологічне узгодження подій, але також можна знайти 

наративи, що вміщують тільки єдину подію або події, що змінюються в часі. 

Наратив здебільшого відносять до мовних практик, хоча також є   

музичні, зображувальні (малюнки) і наративи-драматизації (пантомімічні, 

хореографічні). Наратив є лінгвістичним перехрестям культури, свідомості та 

емоцій і служить для подвійних функцій осмислення і самопрезентації» 

[328,137]. У цьому контексті наратор є представником культурної традиції 

через власну суб’єктивність. У навчальному процесі наголошується на тому, 
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яким чином досягається вираження суб’єктивності і як вона функціонує в 

родині, спільнотах, школі. Цікавим є проблема самовираження і набуття 

суб’єктивності через призму виявлення різних культур. За А. МакКабе, різні 

схеми розвитку закріпляються (приблизно у віці 6 років), коли формуються 

основні наративні структури [327]. 

 Соціокультурний підхід обґрунтовує думку, що форми, які 

використовуються для створення наративу попередньо існували як образи, 

моделі і значення в широкому контексті культури, де вони постійно 

поповнюються. Цей підхід актуалізує потребу вивчення наративу більш 

детально. 

А. Ніколополоу  (NicolopoulouA.) [328] сформулювала три положення 

стосовно наративу і навчання:  

1. Необхідно вивчити роль наративу як засобу конструювання значень і 

як символічної форми, функція якої полягає в побудові реальності й 

осмисленні досвіду. Підкреслюючи цей аспект, вчена хоче інтегрувати в 

єдиному підході формальний та інтерпретаційний підхід. «Завданням цього 

підходу є реконструкція й висвітлення структури значень, які  виражаються й 

втілюються студентами» [350,208]. Таким чином, за допомогою 

використання аналітичних інструментів охоплюються обидві форми та 

усвідомлюється символічний зміст та взаємодія між ними.  

2. Наратив повинен бути досліджений через акцентуваннz уваги на 

діяльнісному аспекті, зокрема, важливо знати, що відбувається, коли 

студенти створюють наратив індивідуально або в групах. «Студенти 

використовують історії та інші символічні конструкти, щоб представити, 

відтворити світ для самих себе або для інших. В цьому процесі такі 

відтворення відіграють життєво необхідну роль в їхніх зусиллях зрозуміти 

світ і знайти своє місце у ньому. Спонтанно вони використовують свої історії 

як шлях вираження й опрацювання емоційно важливих тем, що їх захопили» 

[350,208]. 
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3. Наративна діяльність є соціокультурною, «вона виникає в результаті 

активної взаємодії з індивідуальним і культурним світом. Конструюючи 

власні історії студенти зображують образи й концептуальні ресурси, які 

представлені в їх культурному середовищі, що глибоко і витончено формує 

їх уяву й сензитивність» [350,209]. Ця взаємодія не слідує правилу абсорбції, 

а скоріше відповідає вибірковому конструюванню, тому розуміння цих 

процесів вимагає розміщувати наративну активність в соціокультурний 

контекст повсякденної взаємодії (реальної інтеракції) громад і культурного 

світу.  

Зауважимо, що засновниками цього підходу є Л. Виготський та Дж. 

Брунер. Соціокультурний підхід до наративу ґрунтується на теорії Л. 

Виготського про навчання як соціокультурний процес. Теоретично 

концепцію Л. Виготського можна представити у формі трьох основних 

положень і співвідносних з ними принципами. 

1. Індивідуальні вищі ментальні процеси мають коріння в соціальній 

діяльності – головний закон культурного розвитку. «Будь-яка 

функція культурологічного розвитку виникає на двох рівнях, 

спочатку виникає на соціальному плані, а потім – на 

психологічному. Соціальні стосунки або стосунки між людьми 

генетично визначають всі вищі функції та їх взаємодію» [422,129]. З 

цього можна зробити такі висновки: ресурси, що втілені в культурі, 

містять організовані когнітивні структури, що мають бути засвоєні 

дитиною; необхідно забезпечити активний процес засвоєння і 

активну взаємодію між індивідуальністю і її культурним світом, що 

є головним. 

2. Закон семіотичної медиатації. Ментальні процеси можуть бути 

зрозумілі тільки тоді, коли ми розуміємо засоби і знаки, що 

передають (ретранслюють) їх. Семіотична трансформація є 

ключовим пунктом до всіх аспектів конструювання знань. Л. 

Виготським семіотичні механізми (включаючи психологічні) 
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передають соціальне та індивідуальне функціонування і поєднують 

зовнішнє і внутрішнє, соціальне та індивідуальне. Л. Виготський  

визначив семіотичні засоби: мова, різні системи числення, 

мнемонічні техніки, алгебраїчні й символічні системи, витвори 

мистецтва, письмо, схеми, діаграми, карти, креслення, всі види 

умовних знаків  [422,137].  

Інші засоби визнані в соціокультурному дискурсі –це комп’ютер, 

календар, зображувальні засоби і символічні системи, є центральними для 

здобуття знань через відтворюючу діяльність. Таким чином, психологічні 

інструменти не винаходяться індивідуумом в ізоляції. Вони є продуктом 

соціокультурної еволюції.   

Наративно-біографічний підхід до проектування цифрових  наративів 

передбачає здійснення біографічних досліджень, що активізують когнітивно-

творчу діяльність студентів за допомогою ІКТ. Результатом біографічних 

досліджень з використанням ІКТ виступають біографічні цифрові наративи 

створені майбутніми магістрами освіти.  

Інтегральна єдність вищезазначених підходів створює умови до 

науково обґрунтованого проектування цифрових наративів майбутніми 

магістрами освіти (підкреслимо, що інтегральність є метапідходом, тобто 

таким, який поєднує всі вказані вище). Якщо проаналізувати процес 

проектування цифрових наративів з точки зору взаємодії викладача і 

студентів, то доцільно обгрунтувати наративно-цифровий підхід до навчання 

майбутніх магістрів освіти.  

Наративно-цифровий підхід  передбачає таку взаємодію викладача зі 

студентами, в ході якої раціонально-логічна та почуттєво-емоційна 

характеристики інформаційних повідомлень передаються й засвоюються не 

тільки через вербальний, але й інші інформаційні канали, що створюються за 

допомогою інформаційно-комунікативних технологій, і дає можливість 

розширити, збільшити, поновити ряд смислів та їх відтінків, що виникають в 

ході отримання нового досвіду.  
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Використання наративно-цифрового підходу зумовлено розвитком 

інформаційного соціуму й необхідністю залучення студентів до творчого 

виготовлення інформаційної продукції як обов’язкового етапу в процесі 

формування соціальної, інформаційно-комунікаційної та медіа 

компетентностей, що набуває особливого значення в сучасному 

медіапросторі – інтегральному середовищі, яке використовується для 

зберігання, передачі й подання інформаційних повідомлень або даних. 

Наративно-цифровий підхід доцільно застосовувати для реалізації наступних 

завдань:  

• глибше пізнання, розуміння навколишнього світу, оточуючих 

реальностей; 

• активізація процесів самопізнання, пошуку життєвих смислів; 

• розвиток здібностей до аналізу і мистецького представлення 

отриманого досвіду; 

• актуалізація  уміння висловлювати (представляти) власну точку зору; 

• творча самореалізація; 

• стимулювання уміння постійно вчитися, самовдосконалюватися 

• розвивати цифрову компетентність. 

Вихідні теоретичні положення та методологічні підходи ядра концепції 

визначають програму вивчення процесу проектування цифрових наративів,   

дослідження ефективності навчання студентів шляхом їх залучення до 

творчої, науково-дослідницької, експресивної діяльності, що повинно 

сприяти в майбутньому успішній педагогічній взаємодії в умовах 

інформаційного соціуму. 

Програма дослідження передбачає: 

• вивчення сутності основних понять дослідження; 

• обґрунтування методики дослідження; 

• вивчення зарубіжного досвіду проектування цифрових наративів 

у навчальному процесі майбутніх магістрів освіти; 
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• обґрунтування концептуальних засад дослідження;  

• аналіз вітчизняної теорії та практики використання цифрових 

наративів; 

• обґрунтування моделі проектування цифрових наративів; 

• розробка технології створення цифрових наративів, їх презентації 

та поширення; 

• розробка методики проектування цифрових біографічних 

наративів як одного із способів реалізації загальної моделі 

проектування цифрових наративів; 

• експериментальна перевірка ефективності авторської моделі й 

методики проектування цифрових біографічних наративів; 

• формулювання рекомендаційних положень і окреслення шляхів 

подальших досліджень. 

Для досягнення мети, розв’язання завдань і перевірки гіпотези 

дослідження були використані загальнонаукові методи, що при комплексній 

взаємодії обумовлювали використання один одного, взаємодоповнювалися й 

забезпечували можливість різнобічного вивчення предмета й об’єкта 

дослідження:  

теоретичні: аналіз філософських, педагогічних, психологічних, 

соціологічних загальнонаукових джерел для з’ясування стану розробленості 

проблеми в зарубіжному та вітчизняному освітньому просторі;  контент-

аналіз аутентичних текстів (автобіографій, особистих щоденників, 

епістолярію, спогадів, нотаток та ін.) для розробки та впровадження 

авторської методики використання біографічних цифрових наративів у 

навчальному процесі майбутніх магістрів; узагальнення, синтез теоретичних 

положень з метою розробки концепції та визначення теоретико-

методологічних засад дослідження; моделювання для вивчення властивостей 

і відношень між структурними компонентами процесу проектування 

цифрових наративів; проектування. 
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емпіричних: спостереження, анкетування, експертне оцінювання,  

педагогічний експеримент для перевірки гіпотези дослідження; методи 

математичної статистики для кількісного та якісного аналізу й перевірки 

достовірності результатів експериментальної роботи. 

Характер дослідження. Оскільки дослідження носить теоретико-

емпіричний характер, то його ефективність перевірялася в ході педагогічного 

експерименту, що поєднував констатувальний та  формувальний етапи. Було 

проведено порівняльне педагогічне дослідження щодо реалізації методики 

створення цифрових біографічних наративів у професійній підготовці 

майбутніх магістрів освіти за кордоном і в Україні. З цією метою, в рамках 

угоди про співпрацю між Інститутом інформаційних технологій і засобів 

навчання НАПН України (Україна) та Університетом Яна Кохановського в м. 

Кельцах, філія в м. Пьотрков Трибунальський (Польща) було проведено 

компаративістське педагогічне дослідження ефективності реалізації 

методики проектування цифрових біографічних наративів у навчальному 

процесі майбутніх  магістрів освіти, зокрема предметом дослідження  стала 

цифрова компетентність студентів. 

Результативно-прогностичний концепт дослідження. Сучасний 

інформаційний простір перенасичений інформацією різного змісту, тому 

дуже важливо звернути увагу науковців, педагогів-практиків на створенні й 

наповненні його відповідним гуманістично-спрямованим та особистісно-

орієнтованим навчальним контентом, а також підготувати освітян до 

проектування цього контенту на основі використання інформаційно-

комунікаційних технологій для особистісного розвитку майбутніх учителів,  

їх когнітивних, творчих здібностей та інформаційно-комунікаційних 

компетентностей, що необхідні людині в ХХІ столітті. 

Дане дослідження започатковує новий напрям у вітчизняній теорії і 

практиці, що уможливить ефективно використати ІКТ для демократизації, 

гуманізації, одухотворення навчально-виховного процесу, який 
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відповідатиме як соціальним, так й індивідуальним потребам, буде 

привабливим для сучасної учнівської молоді. 

 

 

 

Висновки до розділу 3 

У вітчизняному освітньому просторі в останні десятиліття значно 

посилився інтерес до використання наративу в різних галузях соціо-

гуманітарних наук, про що свідчать високодуховні  педагогічні наративи І. А. 

Зязюна, що викладені в посібнику для вчителів «Педагогіка добра: ідеали і 

реалії».  

Проблемі реалізації наративного підходу в освітній сфері присвячені 

тематичні дослідження українських вчених: О.В. Сухомлинська, Н.Д. Дічек, 

О.В. Кудін, М.П.Лещенко, Л.М.Рубан, С.Д.Ісаєвої. Наративно-педагогічні 

аспекти представлено також у працях таких вітчизняних науковців: В.В. 

Андрієвської,  Н.Будій,О.О. Зарецької,  Н. Мараховської,Н.В., Сулаєвої  Т.М. 

Титаренко, Н.В. Федорченко, Ю.А.Чаусової, К.О.Черемних ,О.М. 

Шиловської.Варто виокремити дослідження А.А. Сбруєвої, В.А. Єфименка 

щодо проблеми трансмедіальності, а саме переходу традиційних друкованих 

текстів у цифровий формат. Встановлено, що цифрові наративи до цих пір не 

були предметом педагогічних досліджень. 

Наступним етапом  дослідження було виявлення наявності цифрових 

наративів у вітчизняному медіа просторі шляхом аналізу змісту 

медіапродукції телеканалів та сайтів Інтернет-мережі. З цією метою було 

обрано декілька телевізійних каналів, серед яких «24 канал», «Глас», «5 

канал», «Україна» Дослідження показало, що кожен з вибраних каналів 

містить програми, які у формі цифрових наративів представляють 

мікрофільми (від 2 до 4 хв.), короткі відеофільми (від 10-ти до 30-ти хв.),  і 

тривалі багатосерійні (до 60-ти хв., до 3-х частин) документальні, науково-



215 

 

популярні фільми про досягнення, винаходи, перемоги українців, які зробили 

їх відомими й знаними у світі:  «Перемоги України», «Зроблено в Україні», 

«Музеї світу» («24 канал»); «Спадщина», «Портрет», «Автограф», «Прообраз 

доброчинності» («Глас»); «Невигадані історії», «Машина часу» («5 канал» ); 

«Спецтема», «Сильні Українки» «Воскресіння розстріляного відродження» 

(«Україна»). Слід відмітити, що біографічні цифрові наративу, хоча й не 

дають вичерпної інформації про особистість, але привертають увагу, 

спонукають до роздумів, дають поштовх до нових пошуків. 

Подальшим етапом дослідження стало проведення на основі 

нетнографії аналізу змістового наповнення веб-сайтів створених освітянами, 

або рекомендованих для них з метою навчально-методичного забезпечення,  

мережної підтримки та використання пропонованих інформаційних 

матеріалів в навчально-виховному процесі. Дослідження показало що 

Інтернет-мережа пропонує всім учасникам навчально-виховного процесу 

пропонує різноманітні матеріали. Водночас зауважимо, що більшість 

інформаційних повідомлень, розроблених презентацій переказують зміст 

підручників, констатують певну хронологію подій, не містять особистої 

точки зору авторів, їх рефлексії до досліджуваної проблеми, тобто, по-суті не 

є цифровими наративами, а виконують функцію унаочнення змісту 

вербальних повідомлень.  

 Дослідження електроних соціальних мереж свідчить про поширення 

цифрових наративів різноманітної тематики від опису значущих подій з 

власного життя до різних видів рефлексії на події, що відбуваються в 

громадському, культурному, політичному житті тощо. Доцільно було 

пересвідчитися чи знають студенти визначальні особливості біографічних 

цифрових наративів та можливості їх використання у навчальному процесі. 

Дослідженням на констатувальному етапі було охоплено 484 особи.  

Результати отримані в ході бесід, анкетування, наративного 

інтерв’ювання та спостережень за навчальним процесом показали, що 

біографічні цифрові дослідження не часто використовуються, а якщо вони і є, 
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то зводяться до хронології життя, формальної фіксації наукових досягнень. 

Презентації, які використовують і студенти, і викладачі,  переважно, носять 

інформаційно-хронологічний характер та виступають лише засобом 

унаочнення до вербально переданого інформаційного повідомлення. 

Проведене констатувальне дослідження показало :відсутність практичного 

застосування цифрових біографічних наративів у навчанні майбутніх 

магістрів освіти; у вітчизняних освітніх реаліях достатньою мірою не 

використовується могутній потенціал ІКТ у контексті розвитку  когнітивних, 

творчих, цифрових умінь майбутніх магістрів освіти, що призводить до 

дегуманізації, індивідуальної нівеляції навчального процесу, збіднює його і 

робить мало привабливим для студентів. Доведено доцільність проектування 

цифрових наративів, зокрема біографічних, у сучасному навчальному 

процесі.  

У розділі розглянуто проблему творчого самовираження особистості 

засобами у процесі проектування цифрових наративів, проаналізовано  

категорії творчості, інновації, цифрового мистецтва, схарактеризовано творчі 

властивості цифрових продуктів, проаналізовано відповідно до українського 

законодавства авторські права щодо мультимедійних матеріалів, веб-

сторінок, цифрових наративів. 

У дисертації обґрунтовано авторську концепцію використання 

цифрових наративів у навчальному процесі майбутніх магістрів освіти, що 

поєднує мету, генезис провідних ідей дослідження, базовий понятійно-

категоріальний апарат, ядро концепції, характеристичні особливості, 

дослідження, результативно-прогностичний концепт. Метою концепції є 

обґрунтування теоретико-методичних засад проектування цифрових 

наративів як нового напряму навчання майбутніх магістрів освіти в 

сучасному інформаційному соціумі. Генезис провідних ідей дослідження 

виявляється у конвергенції двох визначальних тенденцій розвитку 

міжнародного освітнього простору: наративного навчання та цифрової 

гуманізації навчання. Витоки цифрової гуманізації навчання знаходимо у 
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цифровій гуманістиці (DH – абревіатура від англійського «digitalhumanities») 

– міждисциплінарній галузі наукових досліджень й освітніх практик, що 

виникла на перетині комп’ютерних і гуманітарних дисциплін. Допонятійно-

категоріального апарату концепції включено авторські робочі визначення 

категорій, потрібних для уточнення, авторського осмислення й 

упорядкування термінології в рамках дослідження.  

Ядро концепції компонують ідеї, в яких розкривається сутність 

цифрових наративів та можливості й переваги їх проектування й 

застосування у навчальному процесі майбутніх магістрів освіти: для 

сучасних реалій характерною є інтенсивність конвергенції цифрових 

технологій з гуманістичними науками, гуманітарними предметами, 

демократизацією освіти вцілому; феномен цифрових наративів підштовхує 

до глобальної переоцінки традиційного розуміння предмету вивчення 

гуманістичних наук, а також методів навчання (конвергенція традиційних 

методів з використанням ІКТ); цифровий наратив – це продукт творчої 

діяльності людини, що дає можливість розширити звичайний досвід (змінити 

текст, додати зображення), щоб зробити знайоме настільки незнайомим, що 

кінцевий витвір може вважатися творчим; цифровий наратив – це 

універсальний суспільний феномен, що сприяє глибокому усвідомленню 

своєрідності людства (подібності та відмінності між расами, релігіями, 

культурними традиціями);проектування цифрового наративу – це єдність 

когнітивних, комунікативних процесів, художньо-творчої діяльності й 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; проектування цифрового 

наративу –є надзвичайно важливим для розвитку медіакомпетентностей; 

поліпшує когнітивно-комунікативні уміння; є джерелом розумового й 

естетичного розвитку, сприяє позитивному ставленню до навчання та 

викладання; проектування цифрового наративу створює сприятливе 

середовище для особистісного вираження потреб кожної людини, стимулює 

процеси самопізнання й пізнання довкілля; проектування цифрового 

наративу– це інноваційне відродження традиції наративності у вищій освіті 
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за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій;проектування 

цифрових наративів є універсальним підходом до індивідуалізації навчання, 

в тому числі людей з особливими потребами. 

До ядра концепції також відносимо сукупністьнауково-

педагогічнихпідходів до розгляду проблеми проектування і 

впровадженняцифрових наративів внавчальнийпроцес.Основнимисеред них 

визначено: гуманістичний, гуманітарний,  індивідуальний, аксіологічний, 

особистісний, системний, конвергентний, компетентнісний, когнітивний, 

культурологічний, крос-культурний, соціо-культурний, креативно-

технологічний, мистецький, лінгвістично-конструктивістський, 

інтерактивний.Якщо проаналізувати процес проектування цифрових 

наративів з точки зору взаємодії  викладачів і студентів, то доцільно 

обґрунтувати наративно-цифровий підхід до навчання майбутніх магістрів 

освіти, що передбачає таку педагогічну взаємодію, в ході якої раціонально-

логічна та почуттєво-емоційна характеристики інформаційних повідомлень 

передаються й засвоюються не тільки через вербальний, але й інші 

інформаційні канали, що створюються за допомогою цифрових технологій, і 

дає можливість розширити, збільшити, поновити ряд смислів навчального 

контенту, що виникають в ході отримання нового досвіду під час навчання. 

Вихідні теоретичні положення та методологічні підходи визначають 

характер дослідження, що є теоретико-емпіричним, а його ефективність 

перевіряється в ході педагогічного експерименту, що поєднує 

констатувальний та  формувальний етапи. Результативно-прогностичний 

концепт: дане дисертаційне дослідження започатковує новий напрям у 

вітчизняній теорії і практиці, що уможливить ефективно використати 

цифрові наративи для демократизації, гуманізації, одухотворення навчально-

виховного процесу, який відповідатиме як соціальним, так й індивідуальним 

потребам, буде привабливим для сучасної студентської молоді. 

 
РОЗДІЛ 4 
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ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ НАРАТИВІВ У НАВЧАЛЬНОМУ 

ПРОЦЕСІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ОСВІТИ 

У розділі схарактеризовано компетентності необхідні для проектування 

цифрових наративів, педагогічну технологію проектування цифрових 

наративів і модель проектування цифрових наративів у навчанні майбутніх 

магістрів освіти. 

 

 4.1 Проектування цифрових наративів як засіб формування 
компетентностей ХХІ століття 

 

Головною метою освіти у ХХІ столітті є формування нових 

професійних навичок, пов’язаних з домінуючою роллю, активним і швидким 

розвитком цифрового суспільства, що дає можливість впроваджувати нові 

форми навчання. Суцільна комп’ютеризація суспільства дозволяє кожному 

учневі мати доступ до світової мережі, в якій розміщені величезний обсяг 

матеріалів з усіх галузей науки, що в свою чергу впливає і на роль учителя, 

надаючи їй нового значення в освітній системі. Іншими словами, учителі 

опановують нові професійні уміння, які відрізняються від традиційних і 

перетворюють їх на навчальних консультантів (наставників, тренерів).   

Учителі, як навчальні консультанти, покликані стимулювати учнів до 

взаємодії з навчальними інформаційними повідомленнями з метою не тільки 

сприймати й усвідомлювати викладений в них зміст, а й уміти критично 

ставитися до наданих їм повідомлень, навчитися проектувати, створювати й 

трансформувати їх. Навчальні консультанти можуть надавати рекомендації, 

пропозиції, щоб у процесі навчання допомогти учням сформувати відповідні 

уміння, але їх основна роль – надавати різні види підтримки, щоб допомогти 

реалізувати поставлені перед учнями навчальні цілі. Функції вчителів-

навчальних консультантів полягають у підсиленні й розвитку таких 

когнітивних процесів в учнів: інтелектуальна допитливість, уміння визначити 
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проблему і розв’язати її, здатність створювати нові знання, співпрацюючи з 

іншими.  

Для учителя ХХІ століття є неможливим оволодіти всім обсягом 

постійно зростаючих знань, натомість він має бути експертом в розробці 

навчальних стратегій, які б давали відповіді на питання «як зробити?», «як 

знайти або винайти щось?», або «як застосувати те, що вміємо й знаємо, щоб 

отримати щось нове?». Завданням вчителя є моделювання начального 

процесу так, щоб всі його учасники відчували вчительську впевненість, 

відкритість, наполегливість і відданість учням у пізнавальному процесі 

осягнення невідомого. Все це вимагає від учителів глибше знати своїх учнів, 

якісно взаємодіяти з ними й творчо підходити до проектування навчальних 

програм та їх реалізації. Учителі також потребують систематичного 

професійного розвитку, особливо в контексті потужного розвитку соціальних 

медіа та додатків Веб 3.0 [387].  

Учителі мають трактуватися як творчі працівники, які створюють 

знання, нові інформаційні повідомлення разом зі своїми учнями у класі. Вони 

мають розвивати уміння формулювати аргументи, щоб довести свою 

позицію, свою точку зору, обмінюватись та спілкуватися щодо цих 

аргументів з іншими; використовувати мультимедійні технології (включаючи 

створення образу, тексту, звуку, руху, узгодження та інтерактивність) та нові, 

з новими значеннями, інформаційні повідомлення;  співпрацюючи з іншими, 

щоб поширювати ці повідомлення. Учителі також повинні стати 

координаторами використання навчальних ресурсів і посередниками в 

окресленні можливих способів їх застосування. 

Підготовка майбутніх магістрів освіти до професійної діяльності у ХХІ 

столітті, як зазначено в документі ООН «Дослідження в освіті та перспективи 

майбутнього навчання: яка педагогіка потрібна для ХХІ століття» за 2015 рік, 

повинна бути скерована на формування: 

• проективних  навчальних умінь;  

• здібностей до організації навчальних груп;  
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• здатності мотивувати й стимулювати навчальну діяльність; 

• нових  шляхів і способів посилення навчальної творчості;   

• впровадження інновацій у навчання [387].   

ІКТ повинні бути інтегровані у програми підготовки майбутніх 

магістрів освіти і стати загальноприйнятим інструментом використання 

впродовж усієї вчительської кар’єри. Майбутніх магістрів освіти потрібно 

вчити прийомам і підходам до оволодіння та удосконалення умінь 

використовувати нові технології. Вони мають навчитися проектувати ті види 

навчальної діяльності, які підтримують формування умінь ХХІ століття.  Для 

майбутніх магістрів освіти, які будуть працювати вчителями у ХХІ столітті, 

образ, бачення сучасної школи та навчального процесу повинен суттєво 

відрізнятися від попередніх підходів. В реаліях сьогодення важливо і 

доцільно, щоб студенти переосмислили, ким є і ким повинен бути учитель.  

Бажано, і навіть, необхідно змінити бачення ролі сучасного педагога  

трактуючи себе в майбутньому не стільки традиційними учителями, скільки 

успішними та досвідченими учнями, які знають, вміють і хочуть допомагати 

іншим.  

Трансформація в освіті від навчання, яким керує учитель, до 

саморегульованого оволодіння компетентностями та уміннями, що потрібні 

для успішного життя в сучасному  соціумі є основним завданням глобальної 

зміни в навчальному процесі. Створення індивідуалізованих навчальних 

рекомендацій допомагатиме студентам повністю реалізувати свій потенціал. 

Студенти будуть краще підготовлені до взаємодії з різними групами та 

спільнотами, вмітимуть, безпосередньо або у віртуальному просторі, 

компетентно спілкуватися з людьми різних культур, продовжуючи навчатися 

впродовж життя [387].   

Рамка компетентностей і умінь ХХІ століття поєднує навчальні й 

інноваційні уміння, так звана група «4С»: критичне мислення 

(Criticalthinking), комунікація (Communication), колаборація (Collaboration) і 

творчість (Creativeness); а також інформаційні, медіа і технологічні уміння та 
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життєві і кар’єрні уміння [273].  Для формування цих умінь в учнів майбутні 

магістри освіти мають оволодіти медіа компететностями та уміннями 

проектувати цифрові наративи як одним з результативних шляхів навчання. 

Підкреслимо, що необхідною умовою для оволодіння 

медіакомпетентностями є особистісне ставлення вчителя до інформаційної 

продукції, його відкритість до співпраці з учнями, оскільки більшість учнів, 

приходить до класу з досвідом використання інформаційно-комунікаційних 

технологій, котрий, іноді ширший і багатший за учительський. Тому, так 

важливо, щоб учителі вчилися досліджувати інформаційний простір разом з 

учнями. 

Серед рекомендованих майбутнім магістрам освіти технологій 

доцільно виділити універсальні та специфічні. Важливим завданням учителя 

є розкриття причин популярності тих чи інших засобів масової інформації та 

їх впливу на емоційно-інтелектуальну сферу реципієнтів. Учитель у процесі 

пошуково-дослідницької роботи при збиранні необхідних даних з наукових, 

періодичних та Інтернет джерел, статистичних збірників, в ході анкетувань, 

опитувань, спілкування у професійній сфері викристалізовує свою позицію, 

обґрунтовані твердження й аргументовані висновки, які допомагають дати 

раціональну оцінку щодо істинності чи хибності запропонованої інформації. 

Цьому процесу покликана допомогти стратегія розвитку критичного 

мислення. 

Рівень сформованості оціночних умінь рекомендується визначати на 

основі:  

• встановлення відмінностей між достовірними фактами й 

зробленими заявами; 

• визначення надійності джерела; 

• з’ясування точності заяви; 

• розрізнення обґрунтованих і необґрунтованих тверджень; 

• знаходження сумнівних, необ’єктивних матеріалів; 
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• ідентифікація доведених і недоведених припущень, перевірених і 

неперевірених гіпотез; 

• розпізнавання логічних протиріч; 

• визначення переконливості доведення [364]. 

Покладена в основу розвитку медіакомпетентності, ця технологія стає 

дієвим засобом формування критичного мислення майбутнього магістра 

освіти, виховання у нього здатності оцінити логіко-естетичні якості поданих 

інформаційних повідомлень. Поряд із цим студентів націлюють на виконання 

семіотичних вправ, які дають ключ до з’ясування виражальних засобів різних 

інформаційних джерел, розшифровують закодований у художніх образах 

зміст.  

Кожне комунікаційне джерело рекомендують вивчати за таким планом:  

• які техніко-фізіологічні особливості інформаційного впливу на 

людину?; 

• коли, як і ким був винайдений засіб інформації?;  

• як розширились сфери його використання (соціальні, економічні, 

політичні)?; 

• хто виступає основним споживачем інформаційної продукції?; 

• які є традиційні способи комунікації, як вони розкриваються в 

сучасних умовах?; 

• які характерні обмеження має інформаційне джерело і як 

розширюються його експресивні засоби?; 

• які типові особливості впливу інформаційного джерела на 

особистість?; 

• яким чином реципієнти інформації впливають на зміст, методи і 

формування комунікації?; 

• чи існує зв'язок між різними засобами масової інформації та даним 

комунікаційним джерелом? [364]. 
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Характерною особливістю професійної підготовки майбутніх магістрів 

освіти до формування медіа компетентності є прищеплення навичок не 

тільки критично сприймати комунікаційний матеріал, але й збагачуватися 

досвідом творчої діяльності, тобто відбувається процес формування умінь 

«творити образний світ за допомогою комунікаційних джерел». Такий підхід 

ґрунтується на твердженні про необхідність залучення студентів до творчого 

виготовлення інформаційної продукції як обов’язкового етапу в процесі 

формування  медіа  та інформаційно-комунікаційної компетентностей. 

Розвиток медіакомпетентностей майбутніх магістрів освіти 

охоплює формування передусім таких компетентностей:  

• компетентності з теорії використання медіа;  

• компетентності в контексті мови й медіакомунікацій;  

• компетентності вибору й аналізу медіаповідомлень;  

• компетентності до творення медіаповідомлень. 

Компетентності з теорії використання медіа включають: 

− знання понять і процесів медіакомунікації;  

− розуміння видів і форм  повідомлень; 

− уміння інтерпретувати значення інформаційного повідомлення в 

цивілізаційному і культурологічному аспектах; 

−  розуміння впливу медіа на різні аспекти життя;  

− уміння аналізувати історичні зміни, що дотичні до розвитку книжки, 

преси, фотографії, плакату, реклами, радіо, фільму, телебачення, 

Інтернету, а також усвідомлення впливу на цей процес ІК-технологій. 

Компетентності в аспекті медіамови і комунікації поєднують такі 

знання й уміння:  

− знання елементів мови в довільних формах комунікації; 

− знання й уміння характеризувати різні форми інформаційного переказу  

(словесні, образотворчі, звукові, аудіовізуальні й мультимедійні, а 

також дотичні носії інформаційного переказу); 
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− знання засад композиції образотворення (наприклад, фотографічного та 

кінематографічного); 

− уміння інтерпретувати й з’ясовувати зміст фантастичних образів і сцен 

створених за допомогою анімації та інших спеціальних технік;  

− знання основ моделювання й технік безпосередньої і медіакомунікації; 

− уміння інтерпретувати невербальні інформаційні повідомлення 

(наприклад, знак, символ, міміка, жест, мова тіла, зовнішній вигляд) в 

категоріях словесних інтонаційно забарвлених комунікатів, створюючи 

через ці чинники своєрідну атмосферу; 

− уміння аналізувати довільні культурологічні тексти, зокрема, 

медіаповідомлення з точки зору процесу комунікації та інформаційних 

контекстів; 

− здатність застосовувати на практиці вибрані техніки медіакомунікації. 

Компетентності в контексті вибору й аналізу медіаповідомлень  

поєднують: 

− усвідомлення і здатність прочитання психологічних механізмів впливу 

медіа на реципієнтів; 

− усвідомлення і здатність пояснення методів впливу, що застосовуються 

в медіа; 

− здатність оцінювання психічних і виховних загроз, що виникають при 

неконтрольованих контактах з медіа, наприклад, сцени насильства, 

агресії у фільмах, комп’ютерних іграх та ін.; 

− уміння і здатність контролювати взаємодію з медіа для запобігання 

перевантажень та узалежнень; 

− здатність і уміння оцінювати вплив медіа на розвиток особистості, на 

формування позиції сучасної людини у сфері створення авторитетів та 

еталонів раціональної й нераціональної поведінки; 

− здатність і уміння характеризувати роль та функції реклами, зокрема у 

контексті її впливу; 
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− уміння аналізувати і порівнювати інформацію, точки зору, приховані 

позиції представлені у інформаційних, публіцистичних та 

документальних програмах; 

− здатність відрізняти і пояснювати віртуальне й реальне в різних медіа 

комунікатах; 

− вміння оцінювати, аналізувати і описувати різні цінності, а також 

багатозначність медіаповідомлень.   

Компетентності щодо використання медіа  охоплюють: 

− уміння розуміти й характеризувати роль медіа – друкованих, радіо, 

телебачення, кінематографу, Інтернету як джерел знань і формування 

умінь застосовувати їх; 

− знання методів і засобів знаходження інформації в медіа, 

використовуючи  різні інструкції й матеріали; 

− уміння класифікувати й оцінювати інформацію, зокрема в ситуаціях її 

великого обсягу; 

− здатність розпізнавати вид і характер повідомлення з огляду на 

адресата й цінність застосування, наприклад, інформація з книжки, 

преси, радіо, телебачення, фільму, Інтернету; 

− здатність формулювати власне судження з приводу окресленої 

тематики на основі використання медіаповідомлень як джерела 

інформації й різних точок зору; 

− здатність у різних завданнях медіауправління реєструвати, 

перетворювати й створювати доступ до медіаповідомлень; 

− здатність до користування з різноманітних інформаційних джерел 

різних видавництв, зокрема з пропозицій електронних 

медіавидавництв; 

Компетентності щодо творення медіаповідомлень 

передбачають: 



227 

 

− володіння літературною мовою, а також мовою тіла, уміння 

презентувати себе перед мікрофоном, відеокамерою; 

− оволодіння початковими знаннями про процеси творення різних 

медіаформ (наприклад, в пресі, радіо, телебаченні, фільмах, 

Інтернеті); 

− уміння прочитання й аналізу, а також самостійного опрацювання 

різних форм графічної презентації; 

− уміння читати, аналізувати висловлювання й висновки стосовно 

рецензій на медіаповідомлення, а також здатність їх самостійного 

рецензування; 

− здатність аналізу простих медіаповідомлень: фотографічних, радіо, 

фільмових, гіпертекстових, мультимедійних; 

− здатність здійснювати простий монтаж медіаматеріалів – 

фотографій, звуку, фільму – при використанні ІК-технологій; 

− уміння створювати й демонструвати мультимедійні презентації, що 

поєднують текстові, образні, звукові й кіно матеріали відповідно до 

перцептивних можливостей реципієнтів, чисельності групи й 

розмірів аудиторії; 

− уміння і здатності створювати й передавати інформаційні  

повідомлення в мережі Інтерне [364; 32-33, 214-217].   

Важлими також є уміння, які розширюють межі компетентностей 

майбутніх магістрів освіти в умовах мережного спілкування: 

• участь у створенні мережної спільноти в процесі мережної 

комунікації, зокрема побудова структур мережних взаємозв’язків і 

контактів, за допомогою яких розв’язуються різні проблеми, але 

інколи виникають дискусії, конфлікти, утруднення в ході 

вироблення спільної думки; 

• опанування умінь грамотно вимовляти текст, що вимагає чіткості й 

правильності вимови, уміння реагувати на питання, проводити 
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діалог, а також виробляти індивідуальний підхід, позбавляючись 

стереотипів і формалізованої поведінки в умовах телекомунікації; 

• дотримання сфери приватності, тобто в процесі інтеркомунікації 

контролювати емоції, почуття й висловлення, щоб не перетнути 

межі приватного простору особистості; 

• акцентування на створенні образної презентації, що призводить до 

виникнення відчутних особистих і соціальних реакцій; 

• робота над собою в постійно змінних умовах медіа комунікації; 

• вивчення нових інформаційних технологій та їх застосування в 

аспекті потреб, можливостей і чинників реципієнтів та креаторів 

інформаційних повідомлень [364, 217-218]. 

На фоні проникнення інформаційно-комунікаційних технологій в усі 

сфери життя людей особливої актуальності набуває проблема формування 

цифрової грамотності. Про важливість володіння цифровою грамотністю 

свідчить документ ЮНЕСКО прийнятий у 2011 році «Цифрова грамотність в 

освіті» [307].Відповідно цього документу цифрова грамотність поєднує 

базові уміння «що вміщують використання й створення цифрових медіа, 

пошук і обробку  інформації, участь у соціальних мережах для створення  й 

обміну знаннями, а також широкий спектр професійних комп’ютерних умінь. 

Цифрова грамотність підвищує можливість працевлаштування, оскільки 

передбачає сформованість базових умінь, які вимагають більшість 

роботодавців при оцінюванні вхідного тестування. 

Цифрова грамотність є «своєрідним каталізатором, що показує 

готовність людини навчатися впродовж життя» [307, 1]. Витоки поняття 

«цифрова грамотність» знаходимо в категорії «комп’ютерна грамотність», 

проте, як зазначають експерти, її не можна зводити до елементарних умінь: 

«цифрова грамотність – це здатність ідентифікувати, розуміти, 

інтерпретувати, створювати, обмінюватися, поширювати й використовувати 

надруковані й створені матеріали, які асоціюються з різними контекстами. 

Грамотність можна трактувати як «результат навчального процесу, який 
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мотивує людей досягати поставлених цілей, розвивати знання й потенціал і 

брати активну участь в локальному й глобальному довкіллі» [307, 1].  

Цифрова грамотність визначається як життєво необхідні уміння 

громадян ХХІ століття. Високий рівень розвитку цифрової грамотності  у 

окреслених професійних сферах трактують як розвиток професійної 

компетентності [карпаті, 3]. Виклики ХХІ століття до сучасної системи 

освіти вимагають впровадження цифрової грамотності на всіх ланках 

неперервної освіти і зокрема, в професійному розвитку вчителів [307, 3]. 

Якщо ІКТ грамотність визначається як необхідне уміння для всіх без 

виключення громадян інформаційного суспільства, то цифрова грамотність 

визначається провідною й найбільш важливою не тільки для людей як 

споживачів інформаційно-комунікаційних послуг, але й для професіоналів у 

сфері електронного бізнесу, інформаційно-комунікаційних технологій.   

Отже, до найбільш важливих компонентів цифрової грамотності 

належать уміння, які знадобляться як споживачам комп’ютерних послуг, так і 

професіоналам у сфері інформаційно-комунікаційних технологій: 

знаходження, управління, інтеграція, створення, передача (обмін) інформації 

індивідуально чи колаборативно, в мережі, комп’ютерно та веб-

орієнтованому середовищах для навчання, роботи та відпочинку. Таким 

чином, цифрова грамотність тісно пов’язана з життєво важливими 

грамотностями (читати, писати, рахувати, комунікувати). Крім того, цифрова 

грамотність може сприяти розвитку інших видів грамотностей шляхом 

використання найбільш придатних та відповідних цифрових продуктів, 

зокрема цифрових наративів, для того щоб адаптувати й представити 

інформаційні повідомлення належним чином в різноманітним соціо-

культурних контекстах. 

З метою формування умінь ХХІ століття в учнів,  майбутні магістри 

освіти повинні бути майстерними користувачами інформаційно-

комунікаційних технологій та інтегрувати цифрову грамотність з іншими 

базовими уміннями в їх професійному й приватному житті. Молоді 
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викладачі, народжені в епоху цифрових технологій, можуть служити 

прикладом різноманітного, захоплюючого й вражаючого уміння 

застосовувати інформаційно-комунікаційні технології, але, на жаль, не 

завжди вони є грамотними в освітньому використанні ІКТ. Цифрова 

грамотність майбутніх магістрів освіти має вміщувати знання й уміння про 

освітню політику й етичний аспект застосування ІКТ, а також вони повинні 

бути обізнані щодо інновацій в галузі цифрової педагогіки. Цифрова 

грамотність учителів передбачає уміння ефективно використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології в педагогічній діяльності, навчанні, 

професійному розвитку й шкільному менеджменті [307, 5]. 

У економічно-розвинених країнах є широко розповсюдженими загальні 

критерії оцінювання результативності освіти, що пов’язані з застосуванням 

інформаційно-комунікаційні технологій в різних видах діяльності, та їх    

методологічним обґрунтуванням. Наприклад, не викликає сумнівів 

позитивний внесок цифрової грамотності в навчання читання і формування 

умінь і неперервної освіти. Якщо у сфері неперервного навчання роль ІКТ 

загальновизнана, то в початковій освіті деякі дослідники вважають, що 

використання цифрових текстів стає перешкодою до читання книжок на 

паперових носіях, проте переважаюча більшість досліджень показує 

ефективність комп’ютерно-орієнтованого навчання читання і письма. 

Вирішальним є питання підготовки вчителя, бо підготовка вчителів до 

використання «законсервованого» навчального змісту без їх підготовки  до 

створення нового навчального контенту за допомогою Інтернету може бути 

марним і навіть контрпродуктивним [307,7]. 

Визначення рівня сформованості цифрової грамотності може бути 

здійснено за допомогою цифрових інструментів оцінювання. Найбільш 

поширеними є використання електронних або цифрових порт-фоліо, 

Цифрове портфоліо є колекцією електронних доказів зібраних і керованих 

користувачем, зазвичай за допомогою Інтернету. Такі електронні докази 

можуть бути представлені як цифровий текст, електронний файл, образ, 
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зображення, мультимедіа-повідомлення, блог, гіперпосилання тощо. Цифрові 

портфоліо є водночас демонструванням здатності користувача до 

електронного вираження і якщо вони розміщені в мережі то можуть 

динамічно доповнюватись з бігом часу. Розрізняють різні види електронного 

портфоліо: розвивальне; рефлексивне; репрезентативне. Розвивальне 

портфоліо вміщує запис того, що автор зробив протягом певного часу і може 

бути безпосередньо пов’язане з його навчальними результатами; 

рефлексивне портфоліо включає особистісну рефлексію на зміст навчання й, 

що воно значить особисто для автора; репрезентативне портфоліо 

демонструє досягнення автора, інколи воно називається кар’єрним 

портфоліо. Як правило рівень доступу до цифрового портфоліо визначає його 

автор [307,7]. 

Формування цифрової компетентності передбачає неперервний процес 

оволодіння упродовж життя цифровими технологіями для створення, 

розуміння й збереження культури. Культурна спадщина повинна стати більш 

доступною за допомогою цифрових наративів, які надають аутентичну 

інформацію в Інтернет-мережі й медіа-просторі й водночас мають навчати, 

розважати та надихати людей до саморозвитку [307,9]. Як підкреслює Б. 

Портер, при створенні цифрових наративів у студентів формуються такі 

необхідні людині у ХХІ столітті уміння: 

1. Здатність пізнавати – створення цифрових наративів охоплює 

вивчення практично всіх речей, що існують у світі . 

2. Креативність і винахідливість мислення – цифрові наративи є 

створенням і реалізацією  багатосенсорного досвіду. 

3. Когнітивні уміння – проектування цифрових наративів як засіб 

надання навчальному контенту особистісного значення й 

розуміння. 

4. Глибоке розуміння – розповідання наративів поглиблює знання про 

предмет розповіді. 
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5. Візуальна грамотність – використання образів при  проектуванні 

візуальних цифрових  наративів (оповідь без слів). 

6. Технологічна грамотність – використання відповідних технологій, 

для  проектування цифрового наративу, в якому поєднується текст, 

слово, фото, відео-образи, музика і графіка. 

7. Інформаційна (медіа) грамотність – обдумування, читання, 

критичне сприймання, створення, написання і конструювання 

цифрових наративів. 

8. Ефективна комунікація – передача і сприймання цифрових 

повідомлень розміщених в цифрових наративах. 

9. Множинний інтелект і стилі навчання – використання у цифрових 

наративах різних інформаційних модальностей, тобто способів 

вираження інформаційних повідомлень. 

10. Колективність і колаборація – розвиток умінь працювати в групі. 

11.  Управління проектною діяльністю – навички проектного 

менеджменту часом, здатність планувати творчу діяльність. 

12. Дослідження сумісності – формування навичок відчувати здатність 

інших успішно розв’язати  поставлену проблему [372]. 

Таким чином, проектування цифрових наративів у навчанні майбутніх 

магістрів освіти створює умови для оволодіння студентамикомпетентностями 

ХХІ століття. З огляду на  це, доцільним є охактеризувати педагогічну 

технологію та модель проектування цифрових наративів у навчанні 

майбутніх магістрів освіти. 
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4.2  Педагогічна технологія проектування цифрових наративів у 
навчанні майбутніх магістрів освіти 

 

Проектування навчального процесу на основі реалізації наративно-

цифрового підходу видається особливо актуальним з огляду на необхідність 

розвитку творчого потенціалу його учасників за допомогою ефективного, і в 

той же час, розумно-виваженого використання інформаційно-комунікаційних 

технологій.В наукових джерелах проектування трактується як процес 

створення ідеального опису майбутнього об’єкта або процесу, що передує 

його реалізації, і в даний час розглядається як одна з важливих складових 

педагогічної діяльності[374].Проектування може бути застосовано до 

удосконалення освітніх систем різного рівня, змісту освіти, педагогічних 

технології, планування, системи контролю, управління педагогічним 

процесом тощо. 

Аналізований термін проектування тісно пов’язаний з такими 

поняттями: «проект», «проектувати», «проектант». Етимологічний аналіз 

показує, що термін «проектування» латинського походження, що складається 

з двох частин: перша – «pro» й означає «перед», друга –«iacere»означає «рух, 

дія». Поєднання цих двох частин дає значення «перед дією; те, що передує 

дії, процесу», отже проектування стосується того, що повинно відбутися і є 

створеним планом діяльності, помислом, задумом, наміром виконати щось. 

Термін «проект» – означає задум, намір, нову ідею, сугестію, пропозицію, 

початкову версію чогось, план діяльності, а також рисунок, прообраз або 

опис задуманого до виконання наміру, до створення чогось». «Проектувати» 

– це представити малюнки (рисунки, креслення) або словесний опис 

задуманих до виконання предметів чи процесів [374]. 

Отже, проектувати – означає створити проект або скласти план, 

задумати щось. «Проектантом» є автор проекту або той, хто його реалізує. 

Проектування реалізується в різних сферах як технічних, так і соціальних. 
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Розрізняють педагогічне проектування, що передбачає проектування 

навчального процесу або дидактичних матеріалів. 

У контексті нашого дослідження проектування цифрових наративів 

трактуємо як створення дидактичнихрефлексивно-розповідних матеріалів за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, а проектування 

навчального процесу з використанням цифрових наративів є опис навчання 

як їх створювати та застосувати. Запропонована нами технологія є 

проектуванням процесу створення цифрових наративів, тобто описом 

послідовності виконання дій у даному процесі. У ході проектування 

вирізняємо текстові, візуальні, аудіо наративи, а також інтегровані наративи, 

тобто їх поєднання. Кожен вид цифрового наративу передбачає виготовлення 

цифрових дидактичних матеріалів з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій та відповідного програмного забезпечення. 

Розроблена технологія передбачає формування проективно-творчих і 

технологічних компетентностей. 

Технологія створення цифрового наративуу контексті нашого 

дослідження – це алгоритмізована послідовність організаційних дій педагога, 

які доцільно виконати, щоб забезпечити ефективність процесу  проектування 

цифрових наративів майбутніми магістрами освіти. Метою технології є 

оволодіння студентами необхідними уміннями для створення цифрових 

наративів, її зміст – цеорганізаційні дії педагога щодо структурування 

діяльності студентів, представлені у формі чітко визначеного переліку дій. 

Авторська технологія за своїми характеристиками є 

педагогічною.Підкреслимо, що під час розробки авторської технології 

використовувалися результати аналізу актуальних зарубіжних педагогічних 

джерел, а також власний досвід, набутий в процесі експериментальної 

діяльності[381,40].  

Технологія створення цифрового наративу – це  шлях поєднання 

різних видів мультимедіа, що включають нерухомі зображення, текст, 

відеокліпи, аудіонарацію і музику, для того, щоб розповісти коротку 
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історіювизначеної тематики, зазвичай тривалістю кілька хвилин. 

Послідовність алгоритмізованих дій, що визначає зміст технології, 

складається зсімнадцяти функціонально пов’язаних етапів,які можна 

згрупувати у такі цикли: перший – початкове проектування (з першого до 

восьмого етапу); другий – завершальне проектування (з дев’ятого до 

п’ятнадцятого етапу); третій – демонстрування з подальшим обговоренням 

(шістнадцятий та сімнадцятий етап).Охарактеризуємо їх. 

 І. Цикл початкового проектування. 

Етап 1. Вибір  умотивованої теми цифрового наративу.   

Студенти мають бути заохочені до вибору теми, яка їх дійсно 

захоплює, викликає у них особистісну почуттєво-емоційну рефлексію. Творці 

цифрових наративів під час вибору тематики мають пам’ятати, що їх 

головним завданням є створення рефлексивної розповіді (з власного досвіду), 

а не запозичення уривку з підручника або тексту з енциклопедії. Тематика 

цифрових наративів може стосуватися важливих життєвих подій, цікавих 

фактів або присвячена людям, про яких студенти хотіли б розповісти та ін.   

Спочатку рекомендуємо створювати цифрові наративи за тематикою, 

розкриття якої, пов’язане з використанням спогадів з минулого, що дають 

уявлення про суть теперішніх подій, прогнозують розвиток події в  

майбутньому. Тема цифрового наративу може стосуватися відомих для всіх 

подій і загальновизнаних фактів, змісту навчального матеріалу, але її вибір 

має бути особисто вмотивованим.   

Етап 2. Створення сюжету цифрового наративу.  

  Придумування сюжету є найважливішим компонентом  у процесі 

створення студентамицифрових наративів. Викладачам і студентам важливо 

розуміти, що хороший цифровий наратив повинен мати, перш за все, 

хороший сюжет, оскільки незалежно від того, який рівень технологічної 

компетентності мають студенти, нецікавий сценарій неможливо покращити  

шляхом застосування різних цифрових ефектів. Доцільним є спочатку   

написати чорновий варіант сценарію, який характеризується динамічністю 
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подій, має кульмінаційну точку розповіді та окреслює або мотивує до вибору  

можливих варіантів розв’язання проблеми.   

Етап 3. Створення деталізованої схеми цифрового наративу. 

Створення схеми цифрового наративу, тобто його схематизація, є  

детальним плануванням послідовного розташування кадрів. Схематизація 

дозволяє студентам систематизувати образи і текст, поєднати їх, щоб 

отримати більш повне бачення того, що буде створено в кінцевому 

результаті. На цьому етапі відбувається візуалізація проекту, під час якої 

виокремлюються ті частини наративу, які потрібно доопрацювати. 

Схематизація створює умови для перегрупування вибраних ресурсів перед 

тим, як почнеться кінцевий етап створення наративу й всі зміни буде вносити 

важче. У ході схематизації вирішується, яким чином сценарій цифрового 

наративу може бути розділений на окремі частини з додаванням або без 

додавання зображень. Таким чином, можна краще уявити й детальніше 

побачити окремі частини проекту цифрового наративу. Результат 

схематизації (наочне зображення, детальний опис) може бути створений на 

комп’ютері шляхом використання таких програм Microsoft: 

MicrosoftWord,MicrosoftPowerPoint.Схематизація також може бути написана 

вручну, що уможливлює реалізацію цього етапу створення цифрового 

наративу, навіть, тоді, коли вони не мають доступу до комп’ютера.    

Етап 4. Збір та каталогізація матеріалів для цифрового наративу. 

Створення системи каталогізації всіх матеріалів цифрового наративу 

дозволяє швидко знаходити всі важливі файли, що будуть використані під 

час реалізації творчого процесу. Система каталогізації передбачає такі кроки: 

перед тим як розпочинати роботу, студенти повинні створити папку на 

робочому столі комп’ютера, де всі файли будуть збережені; усередині цієї 

головної папки мають бути вкладені окремі папки, що міститимуть сценарій, 

схему, текстові файли, зображення, аудіонаративи, музику, відеокліпи й 

будь-які інші матеріали, що будуть використані; якщо в комп’ютері 

використовується система Windows, потрібно переконатися, що розширення 
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файлів можна переглянути, а якщо ні, то налаштування комп’ютера повинні 

бути скориговані так, щоб розширення файлів відображалося, а не було 

прихованим; після збору і створення великої кількості зображень доцільно 

перейти до нової папки, в яку скопіювати ті зображення, які будуть 

використовуватися, й назвати її, наприклад: «Зміст», «Основні зображення».  

Матеріали, що входять у цю папку, нумеруються відповідно до того, в якому 

порядку вони будуть використані в цифровому наративі: 01, 02 … Коли буде 

створюватися цифровий наратив, використана програма забезпечить їх появу 

у зазначеному правильному порядку. Нові зображення, що були знайдені 

пізніше, потрібно назвати, використовуючи літери алфавіту, наприклад 01А, 

01Б, 01В… У такий спосіб буде підтримуватися узгоджений порядок їх 

використання. Запропонований вид організації діяльності допомагає 

уникнути розчарувань і неприємних ситуацій, що можуть виникнути у разі 

неможливості знайти важливі частини проекту. Папку із збереженими 

зображеннями потрібно скопіювати на USB флеш-накопичувач або на диск, 

що дає можливість працювати на іншому комп’ютері. 

Етап 5. Використання візуальних образів. 

Ще на етапі вибору теми й написання сценарію творці цифрових 

наративів мають продумати, які види зображень будуть використані, щоб 

надати додаткові смисли й підвищити інтерес до створеного цифрового 

наративу. Зазвичай, он-лайн зображення знаходять і каталогізують на ранніх 

етапах створення цифрового наративу, хоча часом вони бувають досить 

низької якості. Невисока якість зображень може призвести до руйнування 

цифрового наративу внаслідок труднощів, що виникають під час перегляду 

деталей. Потрібно розуміти, що функції пошукової системи обмежені, 

особливо, якщо тема цифрового наративу стосується давніх історичних часів. 

Етап 6. Створення аутентичних зображень.    

Пошук і завантаження зображень з Інтернету для їх використання в 

цифрових наративах не завжди задовольняють запити творців цифрового 

продукту. Доцільно заохочувати створювати власні фотографії за допомогою 
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цифрової камери, сканувати зображення з книг, газет, журналів, створювати 

діаграми, графіки, таблиці або використовувати графічні макети, 

запропоновані в MicrosoftPowerPoint й збережені, як нерухомі зображення 

для використання в цифровому наративі. 

Етап 7. Використаннязображень високоїякості. 

Під час пошуку зображень в Інтернеті потрібно спробувати знайти 

великі зображення високої роздільної якості. Використовуючи пошукові 

системи для знаходження зображень, якщо це можливо, варто обмежитися 

пошуком тільки якісних зображень. Якщо ж зображення високої якості        

недоступні, то недоцільно використовувати для підвищення їх якості 

панорамування та масштабування, оскільки це не дасть позитивного 

результату. У таких випадках, коли необхідно використати зображення 

низької якості, то варто створити колаж з цих кількох зображень у вигляді 

одного зображення з високою роздільною якістю (наприклад, існує кілька 

простих у використанні програмних додатків для створення фотоколажів:  

Picasa, MicrosoftAutoCollage, MicrosoftPowerPoint). 

Етап 8. Надання посилань на використаніресурси, можливості 

вільного ужитку та копіювання авторських матеріалів. 

Якщо зображення або відео, знайдені й завантажені з Інтернету для їх 

використання в цифровому наративі, то потрібно зазначити Інтернет-адресу 

цих матеріалів.Цифровий наратив виграє, якщо використовувати цифрові 

апарати та відеокамери, зйомки власних фотографій та відео, створювати 

власні діаграми та графіки, таблиці на основі програми MicrosoftExcel,а 

також застосовувати наявну для вільного скачування в Інтернеті музику. 

Рішення про те, чи повинні для створення цифрового наративу 

використовуватися тільки авторські матеріали, залежить від того, яке 

обладнання і програмне забезпечення доступне для творців цифрового 

наративу. Упродовж цього етапу доцільно використовувати таке програмне 

забезпечення, як: AppleiMovie,MicrosoftPhotoStory 3, WindowsМovieMaker, 

AdobePhotoshop, PremiereElementsщоб створити цифровий продукт. 
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ІІ. Цикл завершального проектування. 

Етап 9. Використання порожніх слайдів для заголовків. 

Деяке програмне забезпечення, що широко застосовується для 

створення цифрових наративів таке як: AppleiMovie,WindowsМovieMaker, 

AdobePhotoshop, PremiereElements,забезпечує можливості для побудови 

слайдів з визначеним місцем для заголовків, тоді як більш старе програмне 

забезпечення(MicrosoftPhotoStory 3),не надає можливості створення окремих 

порожніх слайдів. Тому користувачі цієї програми повинні створити 

порожній файл поза нею, якщо його потрібно додати до цифрового наративу. 

Для цього простіше створити порожній слайд за допомогою 

MicrosoftPowerPoint.Порожні слайди створюються для того, щоб відділити 

один цифровий наратив від іншого або щоб його закінчити. Також з цією 

метою використовується техніка вицвітання слайду. Наприклад, кінцевий 

слайд за допомогою команди «Формат»в програміMicrosoftPowerPoint може 

бути білого або чорного кольору, або поступово змінювати колір від білого 

до чорного, надаючи елегантність завершенню цифрового наративу. 

Етап 10. Запис високоякісного аудіо. 

Записуючи високоякісний звуковий супровід до цифрового наративу  

доцільно враховувати чинники, що впливають на запис голосу. До них 

належать: спеціальне програмне забезпечення цифрового запису, вид 

мікрофона, якість комп’ютерної звукової карти, налаштування гучності 

запису на комп’ютері, залежно від того, як голосно говорить автор, кількість 

фонового шуму під час запису. Рекомендується записувати усне мовлення за 

допомогою USB-мікрофонів і безкоштовного програмного забезпечення для 

цифрового аудіозапису та редагування Audasity, що використовується для 

операційних систем Windows і Мacintosh.  Користуючись Audasity можна 

зберегти звуковий файл у форматі МР3 або WAV-файлів. Оскільки МР3- 

файли за обсягом становлять одну десяту WAV-файлів, пропонуємо 

використовувати для збереження цифрового звукозапису останні. 

Збереження звукових файлів у форматіWAV стає  доцільним, коли цифровий 
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наратив має бути збереженим, оскільки більшість програм, що 

використовується для створення кінцевої версії цифрового наративу, надає 

додаткове власне стиснення звукових файлів, що набагато знижує якість 

відтворюваного звуку. 

Етап 11. Раціональність  вибору  мультимедійних елементів. 

 Цифровий наратив з використанням мультимедіа полегшує процес 

його сприймання. У зв’язку з цим до звичайного процесу створення 

цифрових наративів з нерухомими зображеннями можна додати зовнішні 

медіа елементи, такі як: численні музичні уривки, аудіо- чи відео- інтерв’ю 

інших людей, а також фрагменти відеокліпів, завантажених з Інтернету або 

знятих за допомогою відеокамери чи створених за допомогою спеціального 

програмного забезпечення. Інтернет містить різноманітні мультимедійні 

кліпи, а тому потрібно раціонально продумати, які з них використати в 

контексті підтримки цифрового наративу. Для того щоб інтегрувати 

мультимедійні елементи у процес створення цифрового наративу, потрібно 

врахувати кількість часу і зусиль, що будуть потрібні, для реалізації цього 

завдання.  

Етап 12. Використання значущих назв файлів, зображень та інших 

медіа. 

Завантажуючи мультимедіа з Інтернету для створення цифрових 

наративів назви файлів повинні відповідати поданій у них інформації, а якщо 

надати назву файлу, що не  відповідає його змісту, то це в майбутньому може 

викликати певні труднощі з його пошуком. Крім того, проблеми можуть 

виникнути у випадку використання деяких програмних додатків. Якщо назва 

файлу складається з декількох слів, то замість пропусків потрібно поставити 

дефіс або підкреслення. Отже, назва файлу повинна більш-менш точно 

визначати, що за змістом у ньому зберігається. 

Етап 13. Редагування копій файлів. 

Працюючи з аудіо- та відеокліпами, необхідно пам’ятати, що 

редагування потрібно проводити з копією вихідного файлу, тобто спочатку 
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необхідно зробити копію вихідного файлу, а потім здійснювати в ній будь-

яке редагування. Таким чином, незалежно від того, які зміни внесені в 

процесі редагування, вихідний файл буде, як і раніше, доступним, його 

можна буте відкрити знову, якщо виникне така необхідність в процесі його 

редагування.   

Етап 14. Збереження файлів на декількох носіях. 

У процесі створення цифрових наративів доцільно зберігати початкові, 

проміжні версії, а також проективний файл і файл завершеного цифрового 

наративу. Таким чином, засадничий принцип для цифрових оповідачів 

полягає у частому збереженні проективних версій, особливо після внесення 

суттєвих змін. Завершальний файл, що містить остаточний варіант 

цифрового наративу, потрібно зберігати в окремій папці. В якості іншого 

рівня захисту можна зберігати цифровий наратив на USBфлеш-накопичувачі, 

диску або веб-сайті. 

Етап 15. Збереження цифрового наративу в різних форматах. 

В сучасному соціумі наявності різноманих мультимедійних технологій 

цифровий наратив доцільно зберігати в різних форматах файлів, таких як: 

WMV, MOV, MP4, оскільки вони характеризуються гнучкістю і створюють 

умови для поширення цифрового наративу у глобальній мережі. Таким 

чином, щонайменше одна версія цифрового наративу може зберігатися на 

веб-сайті або може бути розміщена в блозі чи вставлена в презентацію 

PowerPoint, або просто додана до інших програм чи додатків. 

ІІІ. Цикл демонстрування й обговорення. 

Етап 16. Розробка навчальних матеріалів для покращення сприймання 

цифрового наративу. 

На цьому етапі творці цифрових наративів планують, якимчином 

покращити сприймання виготовленого цифрового наративу. Для цього  

необхідно підібрати допоміжні навчальні матеріали або виготовити їх самим. 

З цією метою застосовують різні програми, наприклад, MicrosoftWordдля 

того, щоб створити додаткові навчальні ресурси. Вони можуть включати 
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традиційні навчальні матеріали (робочі зошити для аудиторних робіт, плани, 

конспекти занять, роздаткові матеріали і т.п.) та електронні навчальні 

ресурси (колекції PDF-файлів, журнальних статей або посилання на зовнішні 

веб-сайти, блоги, подкасти).  

Етап 17. Забезпечення корисної та конструктивної рефлексії на 

авторський варіант цифрового наративу і врахування зауважень та 

побажань. 

Існує багато можливостей щодо залучення реципієнтів до обговорення 

та оцінювання якості цифрового наративу. Для цього створюються малі 

дискусійні групи реципієнтів і таким чином отримується рефлексія щодо 

переглянутого цифрового наративу. Обговорення можуть стосуватися таких 

проблем: чіткість і ясність сюжетної лінії, ефективність поєднання сюжетної 

лінії з різними мультимедіа (відео, аудіо, фонова музика, зображення), вплив 

використаних мультимедійних засобів на донесення до реципієнтів ідеї 

цифрового наративу. 

Питання, які стимулюють виникнення дискусії, можуть бути 

сформульовані таким чином: «Як добре була виконана робота над 

створенням наративу?»; «Чи використані автором зображення допомагають 

розкриттю ідеї наративу?»; «Чи використана музика створює особливу 

атмосферу, настрій сприймання наративу?»; «Чи голос оповідача звучить 

ясно, чітко і є добре чутним протягом всієї презентації наративу?» . 

Учасники дискусійних груп мають формулювати власні судження в 

позитивному ключі, відмічаючи зусилля творців щодо створення цифрового 

наративу. При цьому надаються конструктивні побажання щодо 

удосконалення цифрового наративу. Рефлексивні реакції можуть бути такого 

змісту: «Я думаю, що ваш сценарій написаний добре, але я не зрозумів 

другого речення, яке ви вжили під час обговорення. Можливо, якщо ви дасте 

визначення терміну, який використали, глядачі краще зрозуміють ідею, яку 

ви намагаєтесь їм донести»;«Мені видається, що під час вашого сюжету було 

б доцільно притримуватися єдиного часу викладу подій: минулого або 
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теперішнього, оскільки змішування часових періодів не сприяє логічному 

усвідомленню подій, про які ви розповідаєте». Ці приклади демонструють, 

яким чином може подаватися іншим  конструктивна, допоміжна рефлексія. 

Потрібно пам’ятати, що, якщо у цифровому наративі є незрозумілі для 

реципієнтів місця, необхідно ввічливо попросити автора пояснити їх. 

Обговорення та дискусії повинні проходити в позитивній атмосфері й бути 

корисними. 

В результаті обговорення можуть бути зроблені незначні зміни в 

цифровому продукті (зменшення протяжності звучання фонової музики, 

зміна ефектів панорамування й масштабування зображень тощо). 

Організована у конструктивно-позитивному ключі дискусія, виважене 

оцінювання творчого процесу та його результату стимулює виникнення 

нових творчих задумів, спонукає до оволодіння новим програмним 

забезпеченням та використанням новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Охарактеризована педагогічна технологія є універсальною і може бути 

застосована для створення не тільки для інтегрованих цифрових наративів 

(поєднання текстових, аудіо та відео носіїв), але й моно (використовується 

для розповіді тільки один медіа носій) та бінарних (поєднання двох носіїв: 

тексту і відео; аудіо та відео і т.д.) цифрових наративів.  

Наступним кроком у процесі проектування є розробка моделі  

проектування цифрових наративів майбутніх магістрів освіти реалізовувати 

схарактеризовану технологію  в педагогічній діяльності. 

 
 4.3 Модель проектування цифрових наративів у навчанні 

майбутніх магістрів освіти 
 

Сучасні технології повинні сприяти поширенню гуманістичних ідей, 

відігравати ключову роль в створенні необхідних умов для саморозвитку 

особистості, активізації процесів її самопізнання, а також у формуванні 

відповідних компетентностей сучасної людини. Як слушно зауважує відомий 
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український учений в галузі аналітичного моделювання й управління 

соціально-економічними об’єктами й процесами, академік В.Ю. Биков, який 

зробив вагомий внесок в застосування новітніх комп’ютерно орієнтованих 

засобів та інформаційно-комунікаційних технологій у вітчизняний освітній 

простір: «Головним виявом освітнього результату… є можливість не тільки 

більш адекватно і раціонально, гнучко і динамічно (ніж в традиційній системі 

освіти) забезпечити реалізацію індивідуальних потреб людини, сприяти 

гармонійному розвитку її особистості, а й гнучко у часі й просторі 

підвищувати компетентності людини з різних напрямів освітньої підготовки 

та в різних життєвих ситуаціях як в особистих інтересах людини, так і в 

інтересах суспільства, що дає горизонти і спектр засобів, і технологій 

самоосвіти, самовизначення, самоствердження і самовдосконалення людини, 

надає їй можливість знайти своє місце в сучасному суспільстві, 

працевлаштуватись, забезпечити конкурентоспроможність на ринку праці, 

тобто бути готовою до суспільно корисної діяльності… передбачає, що 

людина навчається вчитися, може і прагне навчатися впродовж життя» [11, 

18-19]. 

На нашу думку, доречним видається судження академіка М.І. Жалдака 

про доцільність гармонійного поєднання в сучасних освітніх практиках 

кращих здобутків класичної педагогіки з освітніми можливостями 

новостворених технологій: «Широке впровадження засобів сучасних ІКТ в 

навчальний процес дає можливість значно посилити зв’язок змісту навчання 

з повсякденним життям, надати результатам навчання практичної значимості, 

застосовності до розв’язування повсякденних життєвих проблем, 

задоволення практичних потреб, що є одним із аспектів гуманітаризації 

освіти. При цьому в основу інформатизації навчального процесу слід 

покласти створення і широке впровадження в повсякденну педагогічну 

практику нових комп’ютерно-орієнтованих методичних систем навчання на 

принципах поступового і неантагоністичного, без руйнівних перебудов і 

реформ, вбудовування інформаційно-комунікаційних технологій у діючі 
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дидактичні системи, гармонійного поєднання традиційних та комп’ютерно-

орієнтованих технологій навчання, не заперечування і відкидання здобутків 

педагогічної науки минулого, а, навпаки, їх удосконалення і посилення, в 

тому числі і за рахунок педагогічно доцільного використання досягнень у 

розвитку комп’ютерної техніки і засобів зв’язку» [50]. 

У цьому контексті важливим і вкрай необхідним є практичне 

впровадження в освітній процес методології створення пізнавально-активного 

поля, автором якої є відомий український вчений в галузі педагогіки М.П. 

Лещенко. В одній з численних наукових праць вона зауважує, що: «Поле 

особистості характеризується поєднанням чуттєвого і раціонального, 

підсвідомого і свідомого, евристичного і гедоністичного. Воно проявляється у 

ставленні людей до світу, а також у явищах, які не піддаються стандартному 

логічному осмисленню: емоціях, почуттях, переживаннях, інтуїтивних 

передбаченнях, особливих наукових думках, натхненні, фантазіях, мріях 

тощо… Поле окремої людини перебуває у постійній взаємодії з полями інших 

осіб. На нашу думку, коли група людей об’єднується з метою виконання 

певного виду діяльності, то відбувається явище накладання окремих полів і 

виникає сумарне поле діяльності. Якщо педагогічну діяльність розглядати як 

процес енергетичного і матеріального обміну між учителем і учнями, то 

правомірно зробити висновок про наявність комунікативного поля 

пізнавально-активного характеру або пізнавально-активне поле, яке виникає в 

результаті накладання особистісних полів педагога і вихованців упродовж 

конкретного уроку або заняття. У навчально-виховних закладах реалізується 

спільна діяльність учителя й учнів з метою пізнання. Вплив поля учителя, 

сформованої особистості, є вирішальним на сумарне (учитель+учні) 

пізнавально-активне поле» [100, 8-9]. 

Учитель, незалежно від того, який предмет викладає, працюючи над 

інформаційним змістом навчального матеріалу, створює інформаційний 

образ, якому надає (через концентрацію інтелектуального, емоційного, 

почуттєвого потенціалів) певних суб’єктивних, почуттєво-емоційних 
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характеристик. Цей образ є джерелом пізнавально-активного поля, що 

впливає на учня через слово, голос, міміку,  жести, різні  дії вчителя. Силова 

й енергетична характеристика пізнавально-активного поля, як зазначає М.П.  

Лещенко, залежить від енергетичних потенціалів полів (як позитивних так і 

негативних) кожної особистості, що створює загальний енергетичний фон. 

Тому одним з основних завдань учителя є трансформація полів негативного 

потенціалу в позитивний потенціал [100]. 

Важливим чинником успішного засвоєння учнями інформаційних 

образів є посилення впливу пізнавально-активного поля позитивного 

потенціалу. Особлива роль у цьому процесі, на нашу думку, належить 

ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій, 

зокрема технологія створення цифрового наративу. Впровадження в освітній 

простір цієї технології дозволяє розширювати канали сприймання 

інформації, забезпечує швидкість її обробки та передачі, динамічність та 

інтерактивність навчального процесу, а головне сприяє розвитку творчих, 

науково-дослідницьких умінь, що є складовими базових компетентностей 

людини у ХХІ столітті.  

Ефективність застосування технології створення цифрових наративів у 

навчальному процесі значною мірою залежить від  сформованих у майбутніх 

магістрів освіти умінь особисто проектувати та застосовувати цифрові 

продукти для розвитку пізнавальної активності, креативності й 

нестандартного мислення в учнів, виховання у них толерантності, емпатії, 

активної життєвої позиції, любові й поваги до інших людей. Іншими 

словами, майбутні магістри освіти, окрім володіння технологією створення 

цифрових наративів повинні бути компетентними щодо її застосування у 

педагогічній діяльності. 

 Таким чином, для досягнення виконання поставлених завдань 

необхідно розробити модель навчального процесу, що передбачає реалізацію 

такої взаємодії викладача зі студентами, під час якої раціонально-логічна та 

почуттєво-емоційна характеристики навчальної інформації передаються й 
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засвоюються не тільки через вербальний, але й інші інформаційні канали за 

допомогою цифрових наративів. Розробка авторської моделі спрямована на 

усвідомлення майбутніми магістрами освіти закономірностей розширення, 

збільшення, поновлення ряду смислів та їх відтінків, що виникають в 

учнівпід час отримання ними нового навчального досвіду зі створення 

цифрових наративів. 

Важливим завданням нашого дослідженнястало моделювання процесу 

навчання майбутніх магістрів освіти проектувати цифрові наративи, що 

ґрунтувалося на ідеї про значущість особисто набутого досвіду для 

подальшого його використання.Одним зі шляхів розв’язання окресленого 

завдання було розроблення модель навчання майбутніх магістрів освіти 

проектувати цифрові наративи.  

Модель навчання майбутніх магістрів освіти проектувати цифрові 

наративи передбачає наявність та реалізацію п’яти взаємопов’язаних між 

собою компонентів: аксіологічно-мотиваційного, аналітично-змістового, 

технологічно-базисного, праксеологічно-творчого, результативно-

рефлексивного (Див. Додаток Е). Охарактеризуємо ці компоненти.  

Виокремлення аксіологічно-мотиваційного компоненту моделі 

відбулось на основі розуміння важливості виокремлення ціннісного й 

мотиваційного аспектуу формуванні майбутніх магістрів освіти, який 

включає духовні, моральні, естетичні цінності та мотиви вчинків та дій, їх 

зв’язок між собою та соціальними та культурними чинниками розвитку 

особистості. Адже, «цінності, норми, ідеали є найважливішими 

компонентами особистісної культури, що визначає людину як «суб’єкта 

діяльності, структури її спілкування, її ставлення до інших людей і до 

суспільства в цілому, до цілей і цінностей соціального життя – людини, 

суспільства, свідомості, добра, зла, краси, віри, надії, обов’язку, совісті, 

справедливості, свободи тощо», – зазначав І.А. Зязюн [58,139]. 

Провідною ідеєю виокремлення аксіологічно-мотиваційного 

компонента моделі є положення про те, що для майбутніх магістрів освіти 
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проектування цифрових наративів забезпечить розвиток їх особистісної 

культури, професійно-творчої компетентності, а також реалізацію творчого 

та дослідницького підходів до навчання. 

 Ціннісно-цільовий спектр компонента передбачає:  

• глибше пізнання, розуміння навколишнього світу, оточуючих 

реальностей; 

• активізацію процесів самопізнання, пошуку життєвих смислів; 

• розвиток здібностей до аналізу отриманого досвіду; 

• розвиток власної творчості; 

• розвиток умінь висловлювати власну точку зору; 

• розвиток уміння постійно вчитися, самовдосконалюватися. 

Аксіологічно-мотиваційний компонент моделі увиразнює можливості, 

переваги, цінності й рушійні сили пізнавальної діяльності в процесі 

проектування цифрових наративів, а також: 

• сприяє розвитку науково-дослідницьких умінь студентів, дає 

можливості самостійного вивчення предмета; 

• робить процес навчання динамічним та інтерактивним; 

• формує навички критичного мислення, допомагає студентам глибоко, 

чітко й різнопланово обдумувати тему, особливо, коли матеріал 

складний; 

• допомагає формуванню навичок послідовної, логічної та переконливої 

аргументації, конструювання власних суджень; (зокрема, під час 

створення сценаріїв і редагування наративів);   

• сприяє покращенню творчих навичок написання текстів, викладу своїх 

думок у письмовій формі (написання, опрацювання й редагування 

сценаріїв для цифрових наративів стає природним, розвиває 

відповідальність та навички самостійної роботи в процесі перевірки та 

внесення виправлень, поправок та коректив); 
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• дає студентам можливість сформувати власну точку зору стосовно 

матеріалу, що вивчається, більш повно висловлювати свою думку (під 

час обміну цифровими історіями створюється невимушено-позитивна 

комунікативна атмосфера); 

• дає можливість розповісти про себе, описати важливі моменти свого 

життя, історії своєї родини, а також виступити від імені інших людей, 

висловити їх думки, світоглядні позиції, їх точки зору; 

• покращує засвоєння знань, оскільки емоційна складова та 

багатоканальність інформаційного впливу цифрового наративу 

дозволяє запам’ятати більший об’єм матеріалу, що вивчається; 

• підвищує рівень навчальних досягнень; 

• стимулює ефективне та конструктивне спілкування студентів (так, як у 

процесі створення цифрових наративів заохочуються і підтримуються 

обговорення, полеміка, дискусії, різноаспектне знання регіональних та 

глобальних проблем, формується зв’язок між тим, що студенти 

вивчають в навчальному закладі, й подіями в суспільстві, світовому 

співтоваристві; презентація проектів на веб-сайтах чи порталах 

навчальних закладів посилює цей зв’язок і активізує спілкування); 

• допомагає розвинути навички самопізнання й рефлексії, розуміння 

свого життєвого призначення, впевненість у власних силах, 

правильності зробленого професійного вибору, що є надзвичайно 

важливим для самореалізації в професійному й особистому  житті; 

• у процесі презентації створених наративів розвиваються уміння 

аналітично-критичного аналізу медіа-продукції, формуються навички 

публічних виступів, толерантної поведінки в процесі обговорення 

різноманітних тем; 

• стимулює творчість, що дає можливість розвивати інтелектуальне 

осмислення інформації, дослідницькі уміння, застосовувати їх до 

реалізації нових, нестандартних підходів до конструювання 

навчального матеріалу; 
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• удосконалює цифрову компетентність, що є важливою як 

індивідуальному, так і професійному житті людини в інформаційному 

суспільстві. 

Отже, компонент поєднує духовні, моральні, естетичні цінності, 

мотиви вчинків та дій, їх зв’язок між собою та соціальними та культурними 

чинниками розвитку особистості, на основі яких формулюється мета і 

завдання проектної діяльності. 

Аналітично-змістовий компонент моделі виокремлено на основі 

положення про те, що при проектуванні цифрових наративів з метою їх 

використання в педагогічній діяльності важливо, щоб майбутні магістри 

освіти володіли уміннями аналізувати відповідність вибраної теми і 

розробленого сюжету цифрового наративу індивідуальним пізнавальним 

інтересам і потребам учнів та їх віковим особливостям. Доцільно, щоб 

майбутні магістри освіти уміли підібрати відповідну форму організації 

навчальної діяльності учнів, в процесі якої буде створюватися цифровий 

наратив (урок, інтегроване заняття, навчальний проект, виконання домашніх 

завдань та ін.) 

  Викладачеві доцільно пересвідчитись, чи знають студенти визначальні 

особливості цифрових наративів. Слід акцентувати їх увагу на інтегративній 

характеристиці всіх без винятку цифрових наративів – наявності авторської 

позиції стосовно інформаційного повідомлення, яке передає цифровий 

наратив, а також з’ясувати, чи орієнтуютьсястуденти в можливій тематиці 

цифрових наративів: розповіді про визначальні події, людей і місця в нашому 

житті; розповіді, що досліджують або переказують історичні події; повчальні 

розповіді з осмисленням основних категорій. 

Цей компонент моделі навчання обґрунтовує доцільність перегляду 

цифрового наративу і подальшої організації дискусії, в ході якої необхідно 

дати відповіді на такі запитання: 

− Яка тема цифрового наративу? 

− Яка головна мета цифрового наративу? 
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− Хто створив його?  

− Чи залучались освітяни, студенти до процесу його створення? 

− Хто є цільовою аудиторією? 

− Чи інформація подана чітко, в структурованій та логічній 

послідовності? 

− Чи  супроводжується цифровий наратив голосовим супроводом, 

чи його добре чути і можна зрозуміти? 

− Якщо в цифровий наративі  наявна музика та відеокліпи, то чи 

значно вони покращили його? 

− Яка навчально-виховна цінність цифрового наративу? 

− З’ясуйте конкретні шляхи та пропозиції щодо вдосконалення 

цифрового наративу? 

Для того, щоб цифровий наратив зацікавив учнів, майбутні магістри 

освіти мають якомога детальніше з’ясувати особливості аудиторії, для якої 

він буде продемонстрований.Студенти мають усвідомлювати, кому 

адресований цифровий наратив, враховуючи такі характеристики аудиторї: 

вік, стать, культурне підґрунтя, навчальний досвід. Також потрібно 

зосередитись на прийомах, які сконцентрують увагу  реципієнтів, зокрема, 

постановка відкритих (конкретних) питань, представлення захоплюючого 

початку цифрового наративу. Також варто продумати характер звукових, 

відео та інших компонентів відповідно до можливостейсприймання 

реципієнтів і визначити, який саме вид цифрового наративу буде найбільш 

прийнятним для аудиторії. 

Аналітично-змістовий компонент моделі виокремлено на основі 

положення про те, що для характеристики змісту проектування цифрових 

наративів з метою їх використання в навчальній діяльності майбутніх 

магістрів освіти потрібно виконати такі дії: проаналізувати відповідність 

вибраної теми, сюжетної лінії цифрового наративу індивідуальним 

пізнавальним інтересам і потребам студентів; з’ясувати,  кому адресований  

наратив, враховуючи такі характеристики: вік, стать, культурне підґрунтя, 
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навчальний досвід; доцільно врахувати або підібрати відповідну форму 

організації навчальної діяльності студентів, в процесі якої буде створюватися 

цифровий наратив: формальна (лекція, семінар, практичне, лабораторне 

заняття, навчальний проект та ін.) та неформальна (гуртки, студії, клуби, 

творчі майстерні та ін.), проаналізувати технологічно-ресурсне, програмне 

забезпечення. 

Програмно-технологічний компонент – містить перелік необхідних 

технологій, обладнання, інформаційних матеріалів та програмного 

забезпечення, що використовуються для створення, обробки й подання 

(оприлюднення) індивідуальних чи групових цифрових наративів й надають 

можливість об’єднувати різні інформаційні джерела, гнучко та динамічно 

подавати навчальний зміст. До списку необхідних технологій, обладнання, 

інформаційних матеріалів та програмного забезпечення належать: 

комп’ютери, мобільні телефони, мікрофони, цифрові звукові записувачі, 

динаміки, навушники, засоби для збереження інформаційних матеріалів 

проектованого цифрового наративу, цифрові образи, відео, тексти, доступ до 

мережі Інтернет, інформаційна підтримка (Фейсбук, ютьб, інстаграм, скайп; 

сайти, що включають ресурси від державних департаментів, освітніх 

організацій, компаній, користувачів мережі, що забезпечують матеріалами, 

вільними до використання або захищеними авторським правом) програми 

(PowerPoint, MicrosoftFotoStory, WindowsMovieMaker), що використовуються 

для проектування та презентації цифрових наративів. 

При створенні цифрових наративів застосовують різне програмне 

забезпечення (комп’ютерні програми) та Web-орієнтовані технології. 

Комп’ютерна програма – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, 

символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для 

зчитування комп’ютером, які приводять його у дію для досягнення певної 

мети або результату [168]. На нашу думку, до найбільш ефективних 

(відповідних) програм, які можуть бути рекомендовані майбутнім магістрам 

освіти, студентам, учням, вчителям для практичної реалізації завдань 
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наративного навчання, належать такі програми: PowerPoint, PhotoStory, 

MovieMaker. Дамо коротку характеристику кожної з них.  

Програма PowerPoint(англ.power – сила, енергія, потужність;point – 

крапка, суть) стала найпоширенішою в усьому світі програмою для 

створення йопрацювання презентаційта слайд-фільмів. Крім того, програма 

PowerPoint є частиною Office-комплекту програмних продуктів різного типу 

для створення документів, електронних таблиць, презентацій, а також 

управління електронною поштою, який дає можливість використовувати 

потужні функції роботи з текстом, включаючи засоби для малювання, 

побудову діаграм, широкий вибір стандартних ілюстрацій та ін.   

Програма PowerPoint дає можливість створювати екранні слайди з 

ефективним поєднанням тексту, фотографій, ілюстрацій, креслень, таблиць, 

графіків та фільмів, різнопланові ефекти переходу від одного слайду до 

наступного; доповнювати текст та ілюстрації на екрані анімацією, додавати 

візуальні ефекти, звуковий супровід.  

Найчастіше ця програма використовується для створення матеріалів, 

які можна показувати на слайдах проектора, супроводжуючи доповідь. Цей 

супровід називається презентацією. Презентація– це набір слайдів і 

спецефектів, що супроводжують їх показ на екрані, а також розподільний 

матеріал, конспект і план доповіді, що зберігаються в одному файлі, 

створеному за допомогою програми PowerPoint. За допомогою цієї програми 

розроблюють презентації, що складаються з наборів слайдів, у яких текст 

поєднується з графічними об’єктами, фотографіями, звуком, відео-

 тамультиплікаційними ефектами. Слайд– це окремий кадр презентації, що 

може містити в собі заголовок, текст, графіку, діаграми та ін. Створені 

засобами PowerPointслайди можна представити як у чорно-білій гамі, так і у 

вигляді кольорових зображень, а також за допомогою спеціальних засобів 

виготовити на фотоплівці. Для цього використовують шаблони оформлення, 

створені професійними дизайнерами, або виготовлені самостійно.   
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         Слайди можуть містити:текст; звук (музику або 

голос);таблиці;діаграми;рисунки; відео;ефекти анімації; гіперпосилання на 

інші слайди та документи. Створені в програмі Power Pointслайди можна 

відразу переглянути і, при потребі, 

змінити.Презентації Power Point демонструють на моніторі комп’ютера;в 

мережі Інтернет;на екрані мультимедійного проектора;на екрані 

діапроектора, використовуючи 35-мліметрові слайд-фільми;роздрукованими 

на папері. 

Проектування цифрових наративів з використанням програми 

PowerPoint передбачає те, що в процесі його створення майбутні магістри 

освіти отримують можливість реалізовувати свій творчий потенціал, грати 

певну роль і виступати перед аудиторією – в якості музейного експерта, 

спеціаліста в галузі історії чи археології, літератури чи географії та ін. 

Практика публічних виступів розвиває впевненість у власних можливостях, 

готує студентів до успішної комунікації, самореалізації. Практика взаємодії з 

реальним життям у різних соціальних і професійних ролях дозволяє краще 

зрозуміти специфіку досліджуваної проблеми, формує уміння створювати 

матеріали, що передбачені для різних аудиторій. 

Програма WindowsMovieMaker – це відео редактор, спеціальна 

програма з комплекту WindowsXP (операційна система від компанії 

Microsoft) призначена для створення, редагування і монтажу відеороликів, 

які можуть використовуватися в якості елементів презентацій, відео лекцій, 

відео уроків, а також можуть поширюватися в Інтернеті за допомогоюWeb-

технологій. До можливостей програми WindowsMovieMakerтакож належать 

передача відеозаписів з касети цифрової відеокамери, передача відеозаписів, 

зображень і звукозаписів, монтування, упорядкування та копіювання аудіо та 

відео кліпів, додавання переходів, ефектів, написів і титрів до проектів, 

публікування фільмів для спільного використання. Файли, які створюються 

за допомогою цієї програми зберігаються у форматі WindowsMedia 

(WindowsMedia – мультимедійний набір від Microsoft для створення і 
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розповсюдження аудіо та відео файлів Windows), що дозволяє включати в 

єдиний пакет відеозапис, відео запис у поєднанні зі звуковою доріжкою або 

тільки звукову доріжку без відеоряду. Ці файли можуть бути відтворені за 

допомогою програвача WindowsMedia, що в цьому випадку виконує для 

користувача роль відеоплеєра.  

Для зменшення великих обсягів (стиснення) відеозаписів та 

мультимедійних файлів використовується спеціальний набір програмних 

засобів, що дозволяють здійснити компресію аудіо і відео даних методом 

виключення з мультимедійного потоку надмірної або періодично 

повторюваної інформації. Алгоритми стиснення даних, що 

використовуються Windows, дозволяють передавати підготовлені 

відеозаписи по мережі, публікувати їх в Інтернеті, не вимагаючи при цьому 

значних часових витрат на отримання, збереження (завантаження) та 

передачу інформації. 

У контексті редактора WindowsMovieMakerбудь-які графічні файли, аудіо 

або відеозаписи, які можуть бути відкриті й використані в даній програмі 

називають кліпами, а спеціальні папки, в яких зберігаються впорядковані за 

будь-якими критеріями кліпи, називаються збірниками. Програма 

WindowsMovieMakerуможливлює редагування кліпів багатьма різними 

способами. Можна довгий кліп розділити на декілька коротших, об’єднати 

два кліпи в один, змінити початок або кінець кліпу, або створити нові.Для 

спрощення роботи можна, навіть, вручну розділити відео та звукові ефекти 

на невеликі кліпи. Так, наприклад, якщо відео кліп містить тематично різні 

сцени, його можна розділити в тій точці, де закінчується одна сцена й 

починається інша, а потім додати перехід між двома кліпами. 

Програма MicrosoftPhotoStoryдозволяє створюватицифровий наратив 

(аудіовізуальні презентації на основі колекції фотографій, зображень). Ця 

програма дає можливістьредагувати фотографії, персоналізувати їх з 

підписами,додаватизвукові ефекти, фонову музику, текст, коментарі, оповіді 

до кожної з фотографій. За допомогою цієї програми можна також проводити 



256 

 

обробку цифрових фотографій, покращувати їх якість (корегування кольорів, 

контрастності зображень), передавати, редагувати зображення (додавання 

назв, коментарів та оповідей до зображень), налаштування параметрів руху 

зображень, переходу слайдів, часових параметрів показу колекції 

презентацій, вибирати фільтри, всі види ефектів переходу між фотографіями. 

Використання фотографій урізноманітнює презентації (дозволяє 

представляти фотографії уформаті WMVвідео файлів (WindowsMediaVideo – 

цей формат містить аудіо, відео та змішані файли, які можна відкрити 

практично будь-яким програвачем встановленим на ПК, але в той же час 

вони мають можливість захисту від несанкціонованого копіювання). 

Програма MicrosoftPhotoStory має широкі функціональні можливості 

дозволяє створювати фото презентації. За її допомогою можна створювати 

чудові композиції об’єднуючи фотографії, музику і голос. Для того щоб 

створити свою композицію необхідно підібрати фотографії, що 

подобаються,додати текст та коментарі до кожної з них, вибрати ефекти 

переходу між фотографіями й записати фінальний варіант свого цифрового 

наративу. 

Праксеологічно-творчий компонент – проектує майбутню 

професійну діяльність зі створення цифрових наративів, що протікатиме в 

умовах природного педагогічного процесу й буде реалізована шляхом    

виконання послідовностінаступних етапів: 

Етап І.Визначення початкових педагогічних умов, у яких протікатиме 

навчально-виховний процес. 

1) Навчальні предмети, в процесі навчання яких створюється навчальний 

наратив. 

2) Вік та індивідуальні особливості учнів. 

3) Наявність необхідного обладнання і програмного забезпечення. 

4) Визначення форми організації навчальної діяльності (урок, інтегроване 

заняття, навчальний проект, домашнє завдання) та способів об’єднання 

учнів для її виконання (індивідуальні, групові, фронтальні). 
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Етап ІІ.Вибір теми цифрового наративу. 

1) Вибір чи придумування теми цифрового наративу. В ході цього 

процесу необхідно обдумати мету цифрового наративу, з’ясувати, чого 

сподіваємосячи прагнемо досягти: намагаємося поінформувати, 

переконати, спровокувати, поставити проблемне питання. При цьому, 

обов’язково беруться до уваги  потреби та інтереси учнів   

2) Обдумування ефективних технологій, доцільно вибраних деталей і 

обґрунтовано структурованих зв’язків між подіями, які розкриватимуть 

тему цифрового наративу.   

3) Шляхом спостереження вивчення проблем, ситуацій, що можуть стати 

джерелом  вибору теми цифрового наративу. 

4) Залучення до взаємодії та обговорення можливої теми цифрового 

наративу якомога більшої кількості учнів й аналіз багатьох точок зору.  

Рекомендується здійснювати поступовий перехід від множини 

варіантів до загальноприйнятного. 

5) Створення на робочому столі папки, де можна зберігати всі матеріали 

до цифрового наративу. 

Етап ІІІ.Проектування сюжету (написання сценарію). 

1) Написання першого варіанту сценарію наративу, який стане основою 

цифрового наративу, остаточна версія якого буде створена й записана в 

електронному вигляді (на диску чи іншому цифровому носії) пізніше.  

2) Прочитання написаного, перевірка сценарію на наявність у ньому ясно 

окресленої мети й чітко ідентифікованих точок зору.  

3) Обговорення сценарію з іншими, врахування їх реакції, пропозицій, 

зауважень з метою удосконалення наступної версії сценарію наративу. 

4) Повторення процесу отримання зворотної реакції й перегляд сценарію 

до тих пір, доки не будете задоволені результатами. 

5) При потребі опрацювання та вдосконалення написаного наративу за 

допомогою перепланування, перегляду, редагування, переписування, 

знаходження нових підходів для реалізації творчого задуму,  
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зосереджуючи увагу на найбільш важливому для поставленого 

завдання й даної аудиторії. 

Етап ІV.Збір ресурсів.  

1) Пошук або створення образів, які можуть бути використані в наративі, 

зокрема: ілюстрації, картинки, малюнки, фотографії, карти, діаграми 

тощо, та збереження цих ресурсів у створеній на другому етапі папці. 

2) Локалізація аудіоресурсів, таких як: музика, промови, інтерв’ю та інші 

звукові ефекти і збереження цих ресурсів у створеній папці. 

3) Знаходження іншого інформаційного контенту, який може бути 

розміщений на веб-сайтах, документах, слайдах PowerPoint, 

оброблених на комп’ютері текстових документах, та збереження цих 

ресурсів у створеній папці. 

Етап V.  Схематизація цифрового наративу. 

1) Створення першого варіанту схеми сюжетної лінії цифрового наративу. 

2) Вибір образів,  що будуть використані у цифровому наративі. 

3) Вибір аудіо-записів, що будуть використані у цифровому наративі. 

4) Вибір тексту та додаткового контенту, що будуть використані у 

цифровому наративі. 

5) Створення деталізованої (покадрової) схеми сюжетної лінії цифрового 

наративу, що включає текстовий, візуальний та звуковий ряди. 

6) Надання, при потребі допомоги та педагогічного консультування  під 

час виконання послідовних дій зі схематизації сюжетної лінії 

цифрового наративу  

Етап VI. Завершальний дизайн. 

1) Практична реалізація сюжетної лінії цифрового наративу за допомогою   

відповідних технологій та програмного забезпечення. 

2) Модифікування, в разі необхідності, кількості образів або їх порядку.   

3) Використання мікрофону комп’ютера для запису наративу відповідно 

сюжетної лінії на основі свого сценарію. 
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4) Внесення записаного наративу,аудіосупроводу (музики або іншого 

звукового супроводу) до цифрового наративу.  

5) Збереження остаточної версії цифрового наративу на декількох 

електронних носіях. 

Етап VII.  Демонстрація та  оцінювання. 

1) Представлення цифрового наративу аудиторії, які б могли 

проаналізувати представлений цифровий сюжет, враховуючи такі 

чинники: логічність та ясність подання; наявність цікавих фактів та 

знахідок; аргументованість висловленої позиції, відповідність 

творчому задуму; вияв зацікавленості у реципієнтів.   

2) Збір відгуків про цифровий наратив, шляхи його удосконалення та   

використання в навчально-виховних цілях. 

3) Обмін індивідуальним досвідом щодо використання цифрових медіа 

(наприклад, текстових, графічних, аудіо, візуальних) та інтерактивних 

елементів для посилення розуміння результатів, висновків та доведень, 

що містяться у цифровому наративі, а також для надання сюжету більш 

цікавого змісту. 

4) Стимулювання появи позитивних емоцій і почуттів під час створення 

та перегляду цифрових наративів, мотивація до подальшої творчої 

діяльності.    

Результативно-рефлексивний компонент –проектує розвиток 

професійної компетентності майбутніх магістрів освіти шляхом збагачення 

когнітивних умінь, творчих та інформаційно-комунікаційних 

компетентностей та надання всьому навчальному процесу дослідницько-

творчого характеру. 

Розроблена модель є варіативною (відповідно до мети, змісту). Модель 

набуває варіативності також від виду цифрового наративу (за темою, за 

технологіями створення, за способом передачі інформації до реципієнтів,  за 

кількістю осіб, за характером управління викладачем процесом створення 

цифрового наративу). На її основі можна розробляти методики навчання 
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майбутніх учителів створення цифрових наративів у різних освітньо-

предметних галузях, професійно-освітніх напрямах, у формальному й 

неформальному навчанні.  Авторська модель може слугувати розвитку цілого 

ряду компетентностей, серед яких виокремимо такі: духовні, когнітивні, 

творчі, інформаційно-комунікаційні, медіа та соціальні компетентності. 

На наше переконання, основою якого є отримані результати 

проведеного педагогічного експерименту, доцільно розпочинати роботу з 

проектування біографічних цифрових наративів в навчанні майбутніх 

магістрів освіти. Вибірсеред різних видів цифрових наративів саме 

біографічних, обґрунтовується положенням про їх значущість як 

пріоритетного засобу забезпечення гуманістичних та демократичних 

процесів в навчанні майбутніх магістрів освіти, важливим компонентом 

якого повинно стати життя кожної окремої людини, її унікальне й 

неповторне буття.  

 
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

 
У четвертому розділі  «Проектування цифрових наративів у 

навчанні майбутніх магістрів освіти» схарактеризовано технологію 

проектування  цифрових наративів і модель  проектування цифрових 

наративів у навчанні  майбутніх магістрів освіти. 

Виклики ХХІ століття до сучасної системи освіти вимагають розвитку 

цифрової грамотності на всіх ланках неперервної освіти й відповідно 

цифрової компетентності у навчанні майбутніх магістрів оcвіти, які мають 

навчитися проектувати цифрові наративи для підтримки формування умінь 

ХХІ століття, так званої групи «4 С»: критичне мислення (Criticalthinking), 

комунікація (Communication), об’єднання (Collaboration) і креативність 

(Creativeness).  Відповідно до документа ЮНЕСКО прийнятого у 2011 році 

«Цифрова грамотність в освіті». актуалізується важливість оволодіння 

майбутніми магістрами цифровою компетентністю. Цифрова компетентність 

трактується як здатність ідентифікувати, розуміти, інтерпретувати, 
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створювати, обмінюватися, поширювати й використовувати надруковані й 

створені матеріали у професійній діяльності.  

 Відповідно наукових джерел у розділі проектування трактується як 

процес створення ідеального опису майбутнього об’єкта або процесу, що 

передує його реалізації, і в даний час розглядається як одна з важливих 

складових педагогічної діяльності. У дослідженні проектування цифрових 

наративів у навчанні майбутніх магістрів освіти – це авторський опис 

процесу створення і використання цифрових наративів у навчанні майбутніх 

магістрів освіти. 

Педагогічна технологія проектування цифрового наративу – це опис 

алгоритмізованої послідовності організаційних дій педагога, які доцільно 

виконати, щоб забезпечити створення цифрового наративу. Метою технології 

є оволодіння суб’єктами навчального процесу необхідними уміннями для 

створення цифрових наративів, її зміст – цеорганізаційні дії педагога подані у 

формі чітко визначеного переліку дій. Послідовність алгоритмізованих дій 

складається з сімнадцяти функціонально пов’язаних етапів, які згруповано у 

такі цикли. Охарактеризуємо їх.І. Цикл початкового проектування (етапи: 

вибір умотивованої теми цифрового наративу; сворення сюжету цифрового 

наративу; створення деталізованої схеми цифрового наративу; збір та 

каталогізація матеріалів для цифрового наративу; використання візуальних 

образів; створення аутентичних зображень; використання зображень високої 

якості; надання посилань на використані ресурси, можливості вільного 

ужитку та копіювання авторських матеріалів). ІІ.Цикл завершального 

проектування (етапи: використання порожніх слайдів для заголовків; запис 

високоякісного аудіо; раціональність вибору  мультимедійних елементів; 

використання значущих назв файлів;зображень та інших медіа; редагування 

копій файлів; збереження файлів на декількох носіях; збереження цифрового 

наративу в різних форматах).ІІІ. Цикл демонстрування й обговорення (етапи: 

розробка навчальних матеріалів для покращення сприймання цифрового 
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наративу; забезпечення корисної та конструктивної рефлексії на авторський 

варіант проекту цифрового наративу і врахування зауважень та побажань). 

Охарактеризована педагогічна технологія є універсальною і може бути 

застосована для проектування не тільки інтегрованих цифрових наративів 

(поєднання текстових, аудіо та відео носіїв), але й моно (використовується 

для розповіді тільки один медіа носій) та бінарних (поєднання двох носіїв: 

тексту і відео; аудіо та відео і т.д.) цифрових наративів.  

Розробка моделі навчання майбутніх магістрів освітипроектуванню 

цифрових наративівспрямована на усвідомлення закономірностей 

досліджуваного процесу в різних сферах його реалізації. Авторська модель 

передбачає наявність та реалізацію п’яти взаємопов’язаних між собою 

компонентів: аксіологічно-мотиваційного, аналітично-змістового, 

технологічно-базисного, праксеологічно-творчого, результативно-

рефлексивного. Виокремлення аксіологічно-мотиваційного компоненту 

моделі відбулось на основі розуміння важливості ціннісного, мотиваційного 

ставлення майбутніх магістрів освіти до проектування цифрових наративів. 

Компонент поєднує духовні, моральні, естетичні цінності, мотиви вчинків та 

дій, їх зв’язок між собою та соціальними та культурними чинниками 

розвитку особистості, на основі яких формулюється мета і завдання 

проектної діяльності. 

Аналітично-змістовий компонент моделі виокремлено на основі 

положення про те, що для характеристики змісту проектування цифрових 

наративів з метою їх використання в навчальній діяльності майбутніх 

магістрів освіти потрібно виконати такі дії: проаналізувати відповідність 

вибраної теми, сюжетної лінії цифрового наративу індивідуальним 

пізнавальним інтересам і потребам студентів; з’ясувати,  кому адресований  

наратив, враховуючи такі характеристики: вік, стать, культурне підґрунтя, 

навчальний досвід; доцільно врахувати або підібрати відповідну форму 

організації навчальної діяльності студентів, в процесі якої буде створюватися 

цифровий наратив: формальна (лекція, семінар, практичне, лабораторне 
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заняття, навчальний проект та ін.) та неформальна (гуртки, студії, клуби, 

творчі майстерні та ін.), проаналізувати технологічно-ресурсне, програмне 

забезпечення. 

Програмно-технологічний компонент – містить перелік необхідних 

технологій, обладнання, інформаційних матеріалів та програмного 

забезпечення, що використовуються для створення, обробки й подання 

(оприлюднення) індивідуальних чи групових цифрових наративів й надають 

можливість об’єднувати різні інформаційні джерела, гнучко та динамічно 

подавати навчальний зміст. До списку необхідних технологій, обладнання, 

інформаційних матеріалів та програмного забезпечення належать: 

комп’ютери, мобільні телефони, мікрофони, цифрові звукові записувачі, 

динаміки, навушники, засоби для збереження інформаційних матеріалів 

проектованого цифрового наративу, цифрові образи, відео, тексти, доступ до 

мережі Інтернет, інформаційна підтримка (Facebook, YouTube, Skype); сайти, 

що включають ресурси від державних департаментів, освітніх організацій, 

компаній, користувачів мережі, що забезпечують матеріалами, вільними до 

використання або захищеними авторським правом) програми (PowerPoint, 

Microsoft’sFotoStory, WindowsMovieMaker), що використовуються для 

проектування та презентації цифрових наративів. При створенні цифрових 

наративів застосовують різне програмне забезпечення (комп’ютерні 

програми) та Веб-технології.  Праксеологічно-творчий компонент – описує 

створення цифрових наративів, що протікатиме в умовах природного 

педагогічного процесу й буде реалізована шляхом виконання послідовності 

наступних етапів: 1.Визначення початкових педагогічних умов, у яких 

протікатиме навчально-виховний процес. 2.Вибір теми цифрового наративу. 

3.Проектування сюжету (написання сценарію). 4.Збір 

ресурсів.5.Схематизація цифрового наративу 6.Завершальний дизайн 

7.Демонстрація та  оцінювання. 

Результативно-рефлексивний компонент –проектує розвиток  

цифрової компетентності майбутніх магістрів освіти шляхом збагачення 
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когнітивних умінь, творчих та  комунікативних компетентностей та надання 

всьому навчальному процесу дослідницько-творчого характеру. 

Модель може реалізуватися в умовах традиційного, змішаного, 

дистанційного навчання, є важливою складовою відкритих систем освіти. 

Розроблена модель є варіативною (відповідно до мети, змісту). Модель 

набуває специфічних характеристик залежно від виду цифрового наративу 

(за темою, за технологіями створення, за способом передачі інформації до 

реципієнтів, за кількістю осіб, за характером управління викладачем 

процесом створення цифрового наративу). На її основі можна розробляти 

методики проектування цифрових наративів у різних освітньо-предметних 

галузях, професійно-освітніх напрямах, у формальному й неформальному 

навчанні майбутніх магістрів освіти. Незалежно від варіанту реалізації 

модель обов’язково зберігає основні компоненти, тому модель має 

універсальний характер. 
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РОЗДІЛ 5 
МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ПРОЕКТУВАННЯ БІОГРАФІЧНИХ 

ЦИФРОВИХ НАРАТИВІВ У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ 
МАГІСТРІВ ОСВІТИ 

У  розділі  охарактеризовано методичну систему, що включає методики 

біографічного дослідження, визначення контенту біографічного цифрового 

наративу і навчання студентів проектувати біографічні цифрові 

наративи(Див. Додаток Є). 

 

 5.1 Методика біографічних досліджень .  

Проектування біографічних цифрових наративів у навчанні майбутніх 

магістрів освіти передбачає реалізацію методичної системи, що поєднує три 

методики: біографічного дослідження, визначення контенту біографічного 

цифрового наративу, навчання майбутніх магістрів освіти проектувати 

біографічні цифрові наративи. Послідовно охарактеризуємо компоненти 

методичної системи. 

Зміни, що відбуваються в науковому та соціокультурному середовищі, 

дедалі більше актуалізують проблему застосування біографічних досліджень 

в різних аспектах людського буття. Вони стають не тільки домінуючою 

темою мас-медійного простору, а й певним специфічним індикатором 

розвитку гуманістичних та демократичних процесів у державі, пріоритетом 

для якої повинно стати життя кожної окремої людини, її унікальне й 

неповторне буття. Тому досить природним є той факт, що в 

соціогуманітарному просторі (література, історія, мистецтво, педагогіка, 

психологія, соціологія, мас-медіа та ін.) спостерігається підвищений інтерес 

до біографічних досліджень. 

Знання, отримані в результаті біографічних досліджень, що 

утверджують ідею пріоритетної ролі особистості в історії людства, були й 

залишатимуться безцінним життєдайним джерелом духовного та 

інтелектуального існування народу, що репрезентує вагомість свого внеску в 

світову скарбницю цивілізаційних надбань. Біографічні дослідження 
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допомагають не тільки у вивченні, а й у переосмисленні різних подій 

власного життя завдяки ознайомленню з індивідуальним та особистісним  

досвідом людини в різних життєвих контекстах та векторах розвитку, 

допомагають встановити взаємозв’язки між індивідуально-психологічними 

та соціальними факторами впливу на різних етапах онтогенезу. 

Як показало вивчення зарубіжного досвіду, використання біографічних  

наративів сприяє гуманізації освіти й розширенню меж наукового пошуку, 

урізноманітнює навчально-виховний процес особливою, творчою 

атмосферою пізнання нового через переосмислення скарбниці безцінного 

особистісного досвіду, накопиченого людством, що відіграє важливу роль у 

вихованні підростаючих поколінь. Особливий інтерес у контексті 

застосування біографічних наративів у педагогічних дослідженнях 

становлять праці американських науковців Н. Дензіна (N. Denzin) [257], Б. 

Робертса (B. Roberts) [380], польських учених М. Пьорунек (M. Piorunek) 

[369],М. Новака (М. Nowak) [351] та українських учених Н.П. Дічек [44], С.Д. 

Ісаєвої [62], М.П. Лещенко [97, 99, 103, 104], В.О. Кудіна [92], Л.М. Рубан 

[153],Н.В.Сулаєвої [178], О.В. Сухомлинської [180]та ін.   

Застосування в освітніх практиках біографічних досліджень дає 

можливість переосмислити залишений у спадок надзвичайно цікавий, 

вагомий і значущий пласт знань, досвіду видатних учених, дослідників, 

митців, котрі залишили яскравий, нетлінний слід на шляху розвитку 

людської цивілізації. Американський вчений, доктор філософії Університету 

Рутгерса (США) Брайан Робертс (B. Roberts) зазначає: «Біографічні 

дослідження – це галузь, що швидко розвивається, є захоплюючою й 

стимулюючою, котра прагне зрозуміти мінливий досвід та погляди людей на 

власне щоденне життя, на те, що вони вважають важливим (цінним), і те, як 

вони оцінюють (інтерпретують) своє сучасне, минуле й майбутнє» [380,1].  У 

цьому контексті цікавою є думка відомого польського дослідника проблем 

виховання, професора Люблінського католицького університету Мар’яна 

Новака (M. Nowak), який говорить про важливість використання позитивних 
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зразків у вихованні особистості, які б засвідчували досвідінших та  

допомагали «у збудженні й вивільненні у вихованців механізму 

ідентифікації, що розглядається як підсвідоме сприймання певних 

характеристик (рис, властивостей та ін.) іншої особи. Вихованець ототожнює 

себе з певною особою, тобто привласнює певні характеристичні властивості 

собі (або впроваджує у своє життя) та риси особистості іншої особи і 

використовує як свої власні, взяті за взірець, що даються йому через 

виховання (вчителя, викладача). Ідентифікація настає, вже, навіть, при 

переосмисленні досвіду інших осіб, через включення цього досвіду у власне 

життя, що суттєво впливає на розвиток особистості… Особистість – носій 

цінностей (є персональним символом цінностей), що допомагає іншій особі 

(учню, студенту) в набутті і привласненні собі таких самих цінностей. Це 

відбувається не тільки через пізнавальний процес, а й через представлення 

цінностей (системи цінностей), вказування на них і на спосіб (стиль) життя 

відповідно до них» [351,380]. 

За визначенням американського вченого професора соціології 

Університету штату Іллінойс (США) Нормана Дензіна, родоначальника 

застосування біографічних методів у гуманітарних науках, «біографія є 

досвідом, дефініцією даної особи, даної групи або даної організації, якщо та 

особа, група або організація інтерпретує окреслений досвід» [257, 220-

221].Доречно навести висловлювання Н. Дензіна, що розкриває його наукове 

бачення проблеми біографічних досліджень: «Переосмислення життєвої долі 

інших людей, її інтерпретація може викликати у дослідника процес 

інтерпретації власного досвіду». Учений також звертає увагу на важливий 

мотиваційний аспект в біографічних методиках, який полягає в тому, що 

«…поведінка людей повинна досліджуватися й розглядатися в перспективі 

тих осіб, яких вона буде стосуватися» [257, 27].При такому підході людське 

життя стає предметом вивчення особистості, яка намагається зрозуміти й 

уявити життєдіяльність досліджуваної особи в динаміці її розвитку. 
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У світовому освітньому просторі вже більше 30-ти років функціонує 

Міжнародне Товариство Освітніх Біографій [299], що займається 

дослідженням  можливостей застосування навчальних біографій в освітньому 

процесі шляхом реалізації біографічних підходів та біографічних методів, 

результати досліджень якого публікуються у журналі «Жива наука» і 

оприлюднюються на щорічній науковій конференції, що проводиться цією 

спільнотою. «Завданням товариства є: сприяти науковому вивченню 

життєвого шляху освітян і тих осіб, життя яких є повчальним; заохочувати 

обмін ідеями між ученими в галузі освіти і тими науковцями з інших галузей, 

які мають інтерес в освітньому полі, що пов’язаний з освітніми біографіями; 

подальше удосконалення педагогічної освіти шляхом додавання 

біографічного виміру всім дослідженням в галузі педагогіки» 

(http://isebio.com/).Проблематикою біографічних досліджень також 

займаються міжнародні організації, серед яких: «Об’єднання 

авто/біографічних студій», дослідницька мережа «Біографічних перспектив 

європейських соціумів», «Британська соціологічна асоціація», «Європейська 

соціологічна асоціація», «Міжнародна соціологічна асоціація», «Біографія і 

суспільство», «Міжнародна асоціація усних наративів» [228;229;299]. 

Вивчення біографічних досліджень ґрунтується на представленні 

особистостей як творців значень смислів подій, які складають основу їх 

повсякденного життя. Особистості діють згідно з встановленними ними 

значеннями і смислами подій, через які вони формують відчуття і сенс 

соціального буття. Всі методологічні підходи, на яких ґрунтуються 

біографічні дослідження, є спробою окреслити суб’єктивні значення 

життєвих детермінант. Незважаючи на їх різноманітність, ці підходи мають 

деякі спільні завдання щодо аналізу таких факторів: реальність подій і 

смисли, які надаються їм оповідями; інструменти або мовні засоби, що 

використовуються для презентації життєвого досвіду і проблем стосовно 

значень інтерпретації. 
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Біографічні дослідження у науковому пошукувикористовувалися 

впродовж десятиліть, а починаючи з 90-х років ХХ століття біографічні 

методики, як стверджує Брайан Робертс, набули особливої значущості для 

соціально-педагогічних досліджень, у силу різних чинників: збільшується 

розчарування до збору статистичних даних; зростає інтерес до життя як до 

явища; розвиток технологій надає можливість поділитися життєвим досвідом 

(зацікавленість процесом отримання життєвого досвіду), спонукає до 

роздумів як краще його виразити й розкрити; зростає інтерес до якісних 

досліджень в цілому. «Біографічні дослідження, – за визначенням Бю 

Робертса, – це галузь, що швидко розвивається, є захоплюючою й 

стимулюючою, за допомогою якої дослідник прагне зрозуміти мінливий 

досвід та погляди людей на власне щоденне життя, на те, що вони вважають 

важливим і, як забезпечити інтерпретацію, і те як вони оцінюють своє 

сучасне, минуле й майбутнє» [380,1]. 

Існують різні шляхи застосування біографічних досліджень. одна з 

найбільших складностей, що виникає, полягає в тому, щоб охарактеризувати 

особливості її застосування. Методикабіографічного дослідження передбачає 

застосування тих самих методів, що використовуються в інших якісних 

дослідженнях, наприклад: вивчення особистих документів, проведення 

наративного інтерв’ю, застосування наративного аналізу. Н. Дензін окреслює 

поле методів біографічного дослідження та родові до цього поняття категорії: 

«До родових понять поєднання яких формує біографічне дослідження 

належать: опис життя, особистість, досвід, хрещення, випадок, автобіографія, 

етнографія, авто-етнографія, біографія, етнографічна історія, дискурс, 

наратив, наратор, уявне (фіктивне), історія, особиста історія, усна історія, 

історія випадку (тематична історія), тематичне дослідження, письмова 

презентація, відмінність, історія життя, оповідання про життя, історія про 

себе,історія з власного досвіду» [257, 21]. 

Види матеріалів, які вважаються  джерелами біографічних досліджень, 

або є дотичними до цієї галузі, визначаються таким чином: особисті 
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документи або документи опису життя, що можуть включати щоденники 

листи, автобіографії, біографії, меморандуми та інші матеріали. Учені 

відносять до цих матеріалів також такі об’єкти досліджень: усні історії, 

літописи і хроніки, родинні історії, фотографії та інші особисті та сімейні 

артефакти, науково-дослідні інтерв’ю, журнали, автобіографічні записи, 

листи, розмови й примітки на полях, приватні та особисті архівні матеріали. 

Таким чином, документи можуть бути використані для різних цілей, різних 

аудиторій, відразу або значно пізніше після описуваних подій (передбачає 

застосування цифрових технологій запису та відтворення). Всі ці різні 

джерела й методи були визнані надійними та валідними як прихильниками, 

так і супротивниками біографічних наукових пошуків у контексті 

міждисциплінарних досліджень та методологічних підходів [257,17].  

Біографічні дослідження носять міждисциплінарний характер, тому їх 

можна використовувати в ході вивчення конкретних навчальних дисциплін 

та міждисциплінарних проектів. У залежності від фоми організації 

біографічних досліджень, що визначається поставленою метою, різними 

будуть його етапи та їх поєднання. Біографічні дослідження – це наукове 

поле, що інтенсивно розвивається в специфічних напрямах, які поєднують: 

інтерпретацію, пам’ять, письмові жанри, рефлексіюреципієнтів, роль 

дослідника. Б.Робертс дав такі означення біографічним 

дослідженням:«перегляд подій, норм, цінностей з точки зору людей, котрих 

вивчають», «забезпечення детального опису соціальних умов життя», 

«прагнення до розуміння подій, поведінки і т.п. у відповідному контексті», 

«огляд соціального життя, швидше в процесуальних, а не статичних умовах», 

«дослідницька стратегія, що є відносно відкритою і не структурованою», 

«відмова від попереднього формулювання теорій і концепцій поля 

дослідження, що може створити принципово нове бачення суб’єкту» [257, 

61-68]. 

Таким чином біографічні дослідження – це широка група якісних 

методик, які на думку Б.Робертса повинні реалізуватися на першому етапі 
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соціологічних і в тому числі педагогічних досліджень: «Прихильники 

якісних досліджень схильні сповідувати підхід, в якому теорія й емпіричні 

методи переплітаються… найбільш часто під час або наприкінці 

дослідження, замість того, щоб стояти на початку дослідницьких дій» [380, 

81].Якісне дослідження має ряд особливостей, що випливають з 

філософського та методологічного підґрунтя пізнання соціального світу, 

включаючи позицію, яка близька до досвіду, що також є видом дослідження. 

Біографічні дослідження, поділяючи загальні характеристики якісних 

досліджень, водночас характеризуються специфічними ознаками. Внутрішня, 

вихідна задача біографічних досліджень – це різноманітні підходи у 

використанні методів – усної історії, особистісного наративу, біографії та 

автобіографії, а також їх варіанти їх поєднання. Існують певні відмінності у 

трактуванні двох понять: «оповідь про життя» та «історії життя». Оповідь 

про життя – це розповідь, яку особа вибирає, щоб розповісти про його або її 

життя, розказана як завершена, чесна, на скільки це можливо, про все те, що 

згадав і що оповідач хоче, щоб інші знали про це, зазвичай, результат 

проведеного кимось інтерв’ю. В цілому, оповідь про життя є достатньо 

повною наративізацією особистісного життєвого досвіду, що висвітлює 

найбільш важливі його аспекти. Історія життя, як правило, відображає збір, 

інтерпретацію і письмовий звіт про життя з точки зору історії розказаної, або 

такої, що виникла в результаті структурування минулого досвіду особистості, 

використовуючи різні джерела.  

Сучасний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та 

використання потужної інформаційної бази Інтернет мережі дає можливість 

зробити біографічні наративи важливою складовою розкриття творчого 

потенціалу особистості, а навчально-виховний процес цікавим, науково-

дослідницьким та особистісно-орієнтованим. Застосування біографічних 

наративів одухотворяє процес навчання, оскільки за датами, подіями 

біографії, історіями про героїзм, відвагу, честь і незламність духу постає 

Людина, що живе, мріє, мислить, помиляється, переживає злети і падіння, 
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біль і радість, досягає успіху чи терпить розчарування, але так як і кожен,  

хто живе на Землі, отримує свій досвід, сподівається і вірить, роблячи свій 

щоденний вибір. Як справедливо зауважує академік В. Биков, – щоб 

інформаційний простір був гуманістичним, позитивно спрямованим і 

виконував виховні функції, він повинен бути насиченим відповідним 

контентом й необхідно зробити все можливе для того, щоб кожний новий 

винахід не завдавав шкоди, а служив на благо людині. Такий підхід вимагає 

підвищення рівня якості професійної підготовки майбутніх учителів стосовно 

формування професійних, творчих та інформаційно-комунікаційних 

компетентностей в сфері використання сучасних цифрових технологій в  

педагогічному просторі [13]. 

Отже, біографічні дослідження трактуються нами як ключовий елемент    

наративно-цифрового підходу в навчанні, що визначає спрямування впливу 

на майбутнього магістра освіти (студента, учня) як суб’єкта освітньої 

діяльності з максимальним врахуванням нових тенденцій розвитку науки, 

культури, суспільства для його успішної самореалізації й інтеграції в соціум.   

До понятійно-категоріального дискурсу методичної 

системипроектування біографічних цифрових наративів відноситься чимало 

понять та категорій, зокрема: наратив, біографічний наратив, біографічний 

цифровий наратив, біографічне дослідження та ін. Зосередимо увагу на 

деяких з них. 

Біографічний наратив – це оповідь про життя людини рефлексивного 

характеру, тобто розповідь відображає почуттєво-емоційні переживання, 

оцінки особи, яка створила наратив. Біографічний цифровий наратив 

передбачає представлення оповіді про історію людського життя за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, що створює додаткові 

можливості для відтворення інформації за допомогою музики, фотографій, 

зображень, кольору, відеороликів, рефлексії автора щодо представленого 

матеріалу. 
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Для  майбутніх магістрів освіти в контексті формування у них умінь 

проектувати біографічні цифрові наративи, дуже важливо засвоїти  

методикубіографічного дослідження, яка створює сприятливі умови для 

розвитку кожного студента, оскільки людське життя – це багата скарбниця 

досвіду, в якій можна знайти відповіді на різноманітні запитання. 

Біографічне дослідження – це науковий пошук спрямований на отримання 

біографічних даних з метою вивчення індивідуального шляху та життєвого 

досвіду людини в різних життєвих контекстах та векторах розвитку, а також 

взаємозв’язків між індивідуально-психологічними та соціальними факторами 

впливу на різних етапах онтогенезу особистості.  

Особливістю біографічного дослідження є зосередження уваги на 

унікальних аспектах життя людини та суб’єктивному, особистісному підході 

до його опису (дитинстві, кар’єрі, історії кохання, наукового відкриття та ін.). 

Джерелами біографічних даних стають особисті документи (щоденники, 

мемуари, записки, нотатки, листи, фотографії, відеоматеріали, автобіографії, 

автобіографічних оповіді, описи, сповіді, автобіографічні анкети), а також 

художні твори, спогади, свідчення рідних, друзів, близьких, знайомих, учнів, 

сподвижників, матеріали інтерв’ю, бесід, відео зйомок, газетних 

повідомлень, протоколів, заяв, результатів анкетувань та ін.  

Як правило, увага зосереджується на конкретних аспектах: різні 

періоди життя, сім’я, родина, школа, друзі, вчителі, постаті, знакові події, 

професійний шлях, міжособистісні стосунки, умови, що сприяли розвитку 

здібностей, обдарувань особистості (наприклад, вплив сім’ ї, оточення, 

соціально-культурного середовища у виявленні та розвитку здібностей та 

обдарувань особистості; роль навчальних закладів, вихователів, учителів у 

набутті нових знань, вдосконаленні умінь, розкритті талантів; значення 

особистісних ідеалів, цінностей, мотиваційних установок, сформованих 

комплексів у становленні та розвитку особистості). Слід відмітити, що у 

процесі біографічного дослідження використовуються різні інтерпретаційні 

моделі, які орієнтують не стільки на виведення загальних пояснень і 
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причинних закономірностей, скільки на розуміння суб’єктивного сенсу подій 

з точки зору дослідника. При цьому вірогідність інтерпретації залежить від 

зіставлення інформації отриманої з різних джерел, а також критичної оцінки 

власних повідомлень. 

    У переважній більшості сучасних освітніх практик біографічні 

дослідження трактуються як аналіз життя особистості в певному контексті: 

особистісному, соціальному, творчому, професійному та ін. Такий підхід дає 

можливість дослідникам з різних точок зору вивчати фактори життєвого 

впливу на розвиток особистості й формувати свої уявлення та рефлексивні 

смисли. Професор М. Лещенко, ґрунтуючись на поглядах Н. Дензіна 

зазначає: «Біографічні дослідження дають можливість визначати об’єктивні 

(сфери діяльності, контакти з іншими людьми, досягнення, звершення) й 

суб’єктивні (особистісний досвід, переживання, почуття, мрії, фантазії, 

стосунки й оцінки різних ситуацій) фактори розвитку особистості. 

Результатом проведення біографічних досліджень може бути наратив у 

різних формах: життєва історія (lifestory); опис певної життєвої ситуації або 

періоду з життя особистості (casehistory); вивчення життєвої ситуації або 

періоду (casestudy) з метою ілюстрації певних концептуальних положень» 

[106]. 

Методика біографічних досліджень передбачає реалізацію різних 

біографічних методів у визначеній дослідником послідовності в залежності 

від поставлених ним завдань. На основі праць американського соціолога Н. 

Дензіна розроблено методику біографічного дослідження, яка є  копонентом 

методичної системи проектування біографічних цифрових наративів у 

навчанні майбутніх магістрів освіти. Вона поєднує такі структурні елементи:  

• визначення мети й завдань дослідження; 

• формулювання гіпотези, яка може бути перевірена за допомогою 

вивчення історії життя;  

• вибір персоналії,  

• визначення джерел і методів збору біографічних даних;  
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• опис об’єктивних подій і переживань з життя людини, що 

стосуються проблеми;  

• отримання інтерпретації подій від суб’єкта в хронологічному 

порядку;  

• перевірка попередньо сформульованої гіпотези, пошук прикладів, 

що її підтверджують або спростовують, висування й перевірка 

нових припущень;  

• оформлення дослідницького звіту з викладенням подій у їх 

природній послідовності, акцентування на теоретичній 

значущості висновків та перспектив подальшого дослідження.  

Результати біографічних досліджень є основою для проектування 

біографічних цифрових наративів, а саме за допомогою отриманих даних 

формується контент біографічного цифрового наративу. Застосування 

цифрових технологій у біографічних дослідженнях створює умови для 

переведення в електронну форму біографічних матеріалів на паперових 

носіях, їх візуалізації, збереження у віртуальному просторі (відео, 

аудіозаписи, їх монтаж, розміщення на Інтернет-сторінках), що забезпечує 

об’єктивне відображення всієї різноманітності й неповторності освітніх 

ситуацій. Завдяки цьому розширюються межі досліджень, оскільки вивченню 

підлягають не тільки чітко виокремлені параметри, а цілий комплекс 

взаємопов’язаних явищ, що утворюють дослідницький контекст. Дані 

отримані в ході біографічних досліджень є основою для створення 

біографічних цифрових наративів, які стають однією з важливих 

інтерактивних форм сучасної комунікації. 

До методів біографічного дослідження, що використовуються при 

створенні біографічних цифрових наративів, окрім традиційних належить 

поняття  нетнографії (від англ. – «netnography» «inter[net]» інтернет і 

«etnography» – етнографія), яке у науковий обіг увів американський учений 

Р. В. Козинець (R.V. Kozinets)[317]. Нетнографічні дослідження 

використовуються для вивчення поведінки особистості в мережі (спілкування 
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в електронних соціальних мережах, створення власного образу, вивчення 

контенту веб-сайтів, навчального потенціалу електронних освітніх ресурсів 

та ін.). В сучасних умовах нетнографія з успіхом може застосовуватися в ході 

біографічних досліджень, зокрема, для вивчення питань про особливості 

функціонування людини в Інтернеті.  

У ході біографічного дослідження цей метод передбачає постановку 

мети, завдань, планування, роботу в мережі, збір біографічних даних та 

матеріалів, їх збереження, інтерпретацію, компонування, представлення 

результатів з врахуванням етичних засад.  У дослідницькому процесіз 

використанням нетнографії здійснюється науковий пошук, під час якого 

факти про персоналію знаходяться шляхом спостереження за 

функціонуванням особистості в мережі, проведенням наративних інтерв’ю та 

здійсненням аналізу створених в мережі інформаційних повідомлень з 

подальшою теоретичною інтерпретацією зібраних матеріалів (аудіо, відео 

нотаток, записів та ін.) 

Методична система проектування цифрових наративів про життєвий 

шлях видатних особистостей передбачає поєднання біографічного 

дослідженняз методикою визначення контентуцифрового наративу. Отже, 

для створення якісного біографічного цифрового наративу необхідною 

умовою є оволодіння уміннями проектувати контент цифрового наративу, 

чому і присвячено наступний підрозділ.  

 
5.2 Методика визначення контенту біографічних цифрових наративів у 

навчальному процесі магістрів освіти 

Динамічний розвиток інформаційного соціуму, системи світових 

інформаційно-комунікаційних мереж, цифрових технологій перетворення 

інформації створюють в освітньому просторі надзвичайно сприятливі умови 

для застосування нової методології навчання й комунікації – наративного 

навчання, що актуалізує проблему збереження і розвитку особистісної 

неповторності людини, її самоствердження й саморозвитку, що є виключно 
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важливим і значущим у сфері взаємодії людини, культури й індустрії 

високих технологій. Сучасні мультимедіа та Інтернет-технології дозволяють 

трансформувати знання, моделювати віртуальну пізнавальну реальність, 

розширюють простір значень, впливають на стратегії їх конструювання й 

розуміння, пізнання реальності й позиціювання в ній людини як частини цієї 

реальності. Людина, завдяки розвиненим цифровим технологіям, може не 

тільки швидко орієнтуватися в освітньо-культурних повідомленнях, 

виокремлювати, декодувати та усвідомлювати їх значення, але й ставати 

співтворцем нових інформаційних продуктів. 

Сучасна людина під впливом глобалізації шукає власні ідеали і 

цінності в медіапродукції, а саме: моделі міжособистісних, сімейних 

відносин, соціальних ролей, поведінкових стандартів.  На наш погляд, саме 

інформаційні технології повинні сприяти поширенню гуманістичних ідей і 

грати ключову роль у формуванні відповідних компетентностей. Тому дуже 

важливим і доцільним є створення цифрових матеріалів, що містять 

біографічні дослідження життєвого шляху видатних особистостей.  

 Інформація доступна через Інтернет дає можливість збагатити молодих 

людей неоціненним досвідом самопізнання і саморозвитку, тому видається 

доцільним навчити педагогів різних спеціальностей створювати 

мультимедійні матеріали, використовуючи цифровий наратив в якості як 

дослідницького інструмента, так і методу педагогічного впливу. Для 

виконання поставленого завдання важливо забезпечити оволодіння вчителем 

відповідних медіакомпетентностей – знаннями та уміннями розуміти, 

оцінювати і цільово використовувати медіазасоби, які стають 

інформаційними повідомленнями або засобами їх фіксації та передачі за 

допомогою цифрових технологій . 

Як показує дослідження зарубіжного досвіду, розвиток 

медіакомпетентностей у суб’єктів навчального процесу охоплює 

формування, перш за все, умінь використання різних медіа, мовних засобів в 

медіакомунікації, вибирати, аналізувати та використовувати медіа 
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повідомлення. Використання медіа у процесі реалізації наративних методик – 

це важливий компонент дослідження способів за допомогою яких ми 

переживаємо, осмислюємо й впорядковуємо наші спогади, наміри, життєві 

історії, набуваючи необхідного досвіду. Цифровий наратив дозволяє 

збільшити простір значень, які впливають на стратегії конструювання, 

розуміння й пізнання реальності та ідентифікації в ній людини як частини 

цієї реальності. Він розширює канали інформаційного впливу, створюючи 

сприятливі умови для пізнавальної активності, надає нового розвитку 

інтерактивному навчанню, на практиці уможлививлює реалізацію 

індивідуального підходу. Дієвим чинником інтерактивності цифрового 

наративу є його технологічність, що базується на використанні мережних 

технологій, зокрема, ресурсів хмарних технологій, дистанційних форм 

навчання, гнучких навчальних модулів, що забезпечують інтенсифікацію, 

безперервність, демократичність і діалогічність навчання.  

Біографічні дослідження трактуються нами як ключовий елемент  

цифрового наративного навчання, що визначає спрямування впливу на учня 

як суб’єкта освітньої діяльності з максимальним врахуванням нових 

тенденцій розвитку культури, суспільства для їх інтеграції в освітні  процеси. 

У межах системного підходу до наративного навчання його насиченість 

біографічними дослідженнями визначаємо як виявлення здатності суб’єктів  

сприймати і враховувати досвід інших людей з метою власного розвитку. 

В сучасних педагогічних дослідженнях та освітніх практиках до 

біографічних методів привертається особлива увага. Їх трактують як аналіз 

життя особистості у визначеному дослідником інтервалі: індивідуальному, 

соціальному, професійному та ін. На думку американського вченого Нормана 

Дензіна – родоначальника застосування біографічних методів у гуманітарних 

науках, біографія «є досвідом, дефініцією даної особи, даної групи або даної 

організації, якщо та особа, група або організація інтерпретує окреслений 

досвід» [2, 220-221]. При такому підході людське життя стає предметом 
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вивчення особистості, яка намагається зрозуміти й уявити життєдіяльність 

досліджуваної особи в динаміці її розвитку.   

Особливий інтерес в аспекті застосування біографічних методів у 

педагогічних дослідженнях становляють праці американських науковців 

Говарда Грубера (H. Gruber), Говарда Гарднера (H. Gardner), а також 

польських учених А. Новака (A. Nowak), Олександра Налясковського (A. 

Nalaskowski), Кшиштофа Шмідта (K. Szmidt) та ін. [3, 349-359]. Застосування  

біографічних методів з метою дослідження особливостей становлення і 

розвитку педагогічної майстерності особистості або групи людей, 

передбачає, на переконня М. Лещенко, використання середовищного і 

персонального підходів. Середовищний підхід спрямовує концентрацію 

уваги на умовах, що стимулювали розвиток педагогічної майстерності, а 

персональний підхід націлюється на поглиблення усвідомлення динаміки 

змін освіченості, зацікавлень, переконань, мотивацій, умінь і здібностей, 

пов’язаних з педагогічною майстерністю [102]. 

Застосування цифрових технологій у біографічних дослідженнях 

створює умови для переведення в електронну форму біографічних матеріалів 

на паперових носіях, їх візуалізації, збереження у віртуальному просторі  

(відео, аудіозаписи, їх монтаж, розміщення на Інтернет-сторінках), що 

забезпечує об’єктивне відображення всієї різноманітності й неповторності 

освітніх ситуацій. Завдяки цьому розширюються межі досліджень, оскільки 

вивченню підлягають не тільки чітко виокремлені параметри, а цілий 

комплекс взаємопов’язаних явищ, що утворюють дослідницький контекст. 

Вивчення біографічних наративів на основі застосування цифрових і 

мережних технологій створює умови для наукового дослідження, що не 

обмежується в просторі та часі, оскільки стає доступною зафіксована в 

минулому інформація, а також доступними стають відомості, які в реаліях 

перебувають у значному віддаленні. Таким чином, біографічний цифровий 

наратив висвітлює унікальний досвід і явища, характерні для досліджуваного 

контексту, для визначення закономірностей в особистісному розвитку, 
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створює умови для визначення закономірностей розвитку індивідуальних 

ситуацій та їх узагальнення в типових спільнотах і прогнозує можливість 

отримання подібних результатів. Наведені характеристики надають 

біографічним цифровим наративам властивостей дієвого унікального засобу 

в умовах системного підходу до навчання.    

У зв’язку з цим важливими є уміння вчителя відбирати й створювати 

зміст цифрових біографічних матеріалів, оскільки істотним виступає вміння 

визначити особистість, життєвий шлях якої стане предметом дослідження, а 

також сфокусувати увагу на періоді становлення видатної особистості 

(дитинство, юність, зрілість) та окреслити умови, які позитивно чи негативно 

впливали на виявлення і розвиток його здібностей та обдарувань. 

Методика створення контенту цифрових біографічних наративів  про 

життєвий шлях видатних діячів науки, освіти, культури функціонально 

поєднує такі компоненти: концептуалізація творчої ідеї про вибір персоналії 

– предмета вивчення; проведення біографічного дослідження; детермінізація 

умов, що прискорюють або гальмують  розвиток особистості; проектування 

компонентної структури наративно-рефлексивного характеру 

(проблематизація тексту) та технологічне забезпечення творчого проекту. 

При моделюванні ядра змісту майбутнього біографічно-педагогічного 

наративу, важливими є уміння майбутнього магістра освіти використовувати  

цифрові та мережні технології для знаходження, нагромадження, збереження, 

відбору, створення різних біографічно-інформаційних матеріалів (аудіо, 

відео, фото та ін.),  їх обміну та поширення. Так, наприклад, якщо 

біографічно-педагогічний наратив розробляється на основі дослідження  

життя відомої людини, то важливою складовою цього процесу є уміння 

вибрати особистість, життєвий шлях якої буде предметом дослідження, а 

також зосередити увагу на періоді її становлення (дитинство, підлітковий вік,  

юність) описати умови та виокремити життєві факти, події, що позитивно чи 

негативно вплинули на виявлення і розвиток його здібностей та 

обдарувань(Див. Додаток Л). Використання біографічних методів у 
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педагогічному процесі передбачає реалізацію такого підходу, при якому 

людське життя стає предметом вивчення особистості, яка намагається 

зрозуміти й уявити життєдіяльність досліджуваної особи в динаміці її 

розвитку. Підкреслимо, що комплексне застосування загально-наукових 

методів на основі застосування цифрових і мережних технологій має бути 

підпорядкована завданню створити цікавий біографічний сюжет, який 

утворює ядро біографічного наративу. 

У глобально-трансформаційних процесах, що відбуваються в більшості 

гуманітарних наук простежується підвищений інтерес до комунікативно-

діалогічної інтерпретації біографічних процесів та особистого життя людини, 

яка на методологічному рівні постає як наративний підхід у контексті 

проблеми науковості сучасного знання.  В умовах інформаційного 

суспільства знання має оповідну структуру й набуває рис діалогічності, 

мовної опосередкованості, контекстуальності та входження у взаємодію, 

соціальні стосунки, показує відкритий та змінний характер елементів світу, 

на які воно спрямоване. Знання про предмет стає розповіддю про нього в 

певному контексті. Уявлення про знання як відображення реальності 

змінюються на уявлення про соціальне конструювання знань (самої 

реальності), тобто ми заздалегідь маємо справу не з певною репрезентацією, 

а з специфічним способом конструювання та створення, де у фокусі уваги 

зосереджується інтерпретація та обговорення значень у оточуючому світі [1].  

Час технологічної проекції науки починає відступати в минуле й на 

перший план починають виходити рефлексія, соціальна критика, 

перетворення соціальних конструкцій, що втілюють новий тип наукової 

реальності й концентрують наукові дослідження навколо складних систем, 

що історично розвиваються і включають людину, зближуючи технологічно-

наукове й гуманітарне пізнання [2]. Саме інтерпретаційний характер 

наукового знання породжує новий методологічний простір – простір 

наративних досліджень, які в свою чергу дають потужний поштовх для 

застосування в науково-педагогічних практиках біографічних наративів.  
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Зміни, що відбуваються в науковому та соціокультурному середовищі, 

дедалі більше актуалізують проблему застосування біографічних досліджень 

в різних площинах людського існування. Вони стають не тільки домінуючою 

темою мас-медійного простору, а й певним специфічним індикатором 

розвитку гуманістичних та демократичних процесів у державі, приорітетом 

для якої повинно стати життя кожної окремої людини, її унікальне й 

неповторне буття. Такі дослідження утверджують ідею пріоритетності ролі 

особи в історії людства й є безцінним життєдайним джерелом духовного та 

інтелектуального існування народу, що репрезентує вагомість свого внеску в 

світову скарбницю цивілізаційних надбань. Природним стає підвищений 

інтерес до біографічних досліджень в соціогуманітарному просторі 

(література, історія, мистецтво, педагогіка, психологія, соціологія, мас-медіа 

та ін.).  

Біографічні дослідження, допомагають не тільки у вивченні, а й у 

переосмисленні індивідуального шляху та життєвого досвіду людини в 

різних життєвих контекстах та векторах розвитку, допомагають встановити 

взаємозв’язки між індивідуально-психологічними та соціальними факторами 

впливу на різних етапах онтогенезу особистості. Джерелами біографічних 

досліджень є особисті документи (нотатки, листи, щоденники, художні 

твори, фото), результати інтерв’ювання, анкетування, свідчення інших 

людей, а також автобіографії. Біографічні дослідження дають можливість 

визначати об’єктивні (сфери діяльності, контакти з іншими людьми, 

досягнення, звершення) й суб’єктивні (особистісний досвід, переживання, 

почуття, мрії, фантазії, стосунки й оцінки різних ситуацій) фактори розвитку 

особистості. Результатом застосування біографічних досліджень може бути: 

життєва історія; опис конкретної ситуації чи якогось періоду з життя 

особистості, цікавого випадку та ін. Розрізняють комплексне біографічне 

дослідження, яка відображає події, що стосуються цілого життя, і тематичне 

біографічне дослідження, що відображає певну сферу життєдіяльності 

досліджуваної особи (професійну, навчальну, особистісну, творчу), а також 
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певний життєвий період (дитинство, молодість, зрілість, старість, кризовий 

чи стабільний період тощо).  

Слід зазначити, що у сучасних педагогічних дослідженнях, навчальних 

практиках, а також досить часто в навчально-освітньому процесі 

застосовуються біографічні дослідження, що трактуються як аналіз життя 

особистості у визначеному дослідником інтервалі (індивідуальному, 

соціальному, професійному та ін.), де за хронологічним викладом дат і подій 

(народився, учився, одружився, написав, …), так і не знаходиш Людину. При 

такому підході людське життя так і не стає предметом вивчення, адже той, 

хто намагається зрозуміти й уявити особистість, життєдіяльність якої  

досліджує (якою була, як чинила, чим захоплювалась, про що думала, чому 

раділа душа…) так і не знаходить її. В контексті нашого дослідження, 

важливим є те, що науково-дослідницький пошук, аналіз біографічних 

матеріалів і їх наративне представлення спрямовує концентрацію уваги на 

умови, що стимулювали розвиток креативності, обдарувань особистості: 

- роль родини, однолітків, культурного й соціального середовища в 

пробудженні та розвитку інтересів, нахилів, здібностей особистості; 

- значення освітніх закладів (школи, університети та ін.), педагогів в 

процесі розвитку особистості; 

- вплив особистісних ідеалів, цінностей на розвиток особистості. 

 У роботі з біографічними даними важливо застосовувати цифрові та 

мережні технології для відбору дослідницьких проблем і гіпотез, суб’єктів та 

визначення форми збору біографічних даних, для опису об’єктивних подій і 

переживань із життя людини, отримання інтерпретації подій від суб’єкта в 

хронологічному порядку, аналізу усіх тверджень та повідомлень щодо їх 

внутрішньої та зовнішньої валідності або ж перевірки достовірності джерел, 

прийняття остаточного рішення щодо достовірності джерел та встановлення 

пріоритетних джерел для подальшої перевірки гіпотез, перевірки попередньо 

сформульованих гіпотез, пошук прикладів, що їх спростовують, 

продовження модифікації гіпотез, висування й перевірка нових, для 
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попереднього представлення «історій життя» та ознайомлення з ними 

досліджуваних із метою отримання їх рефлексії, доопрацювання 

дослідницького звіту з викладенням подій у їх природній послідовності й 

зарахування зауважень досліджуваних суб’єктів, представлення у звіті тих 

гіпотез і припущень, які отримали підтвердження, акцентування на 

теоретичній значущості висновків та перспектив подальшого дослідження . 

На нашу думку, особливий інтерес в аспекті застосування біографічних 

досліджень педагогічної тематики представляють життєві історії видатних 

людей, які досягли успіху в професійній діяльності не дивлячись на 

перешкоди і труднощі, що зустрічалися на їх життєвій дорозі. У цьому 

контексті важливим і доцільним, на нашу думку, є створення біографічних 

наративів, тобто наративних матеріалів на основі біографічних досліджень 

життєвого шляху видатних особистостей. Біографічний наратив – це 

рефлексивна оповідь створена на основі вивчення біографічних матеріалів 

індивідуального шляху та життєвого досвіду людини в різних життєвих 

контекстах та векторах розвитку для пошуку та особистісного розуміння 

смислів в різних проявах життєвих ситуацій. 

Теоретичний аналіз джерельної бази дослідження, а також практичний 

досвід діяльності дають підстави стверджувати, що для вчителя є важливою 

здатність підбирати та створювати навчальні біографічні наративи, при 

цьому істотними виступають такі уміння: визначення особистості, життєвий 

шлях якої буде предметом дослідження; фокусування уваги на періоді 

становлення видатної людини (дитинство,  підлітковий вік,  юність); 

окреслення умов, які позитивно чи негативно впливали на виявлення і 

розвиток  здібностей та обдарувань особистості. 

Вважається, що в методології педагогіки питання про джерела 

педагогічних знань є достатньо опрацьованими й вивченими, але, на наш 

погляд, зараз виникла серйозна необхідність повернення й переосмислення 

залишеного у спадщину надзвичайно цікавого, важливого і значущого пласту 

знань, представленого у працях, щоденниках, листах, спогадах видатних 
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учених, дослідників, митців, котрі залишили яскравий, нетлінний слід на 

шляху розвитку людської цивілізації. Праці, життєві факти, розповіді про 

діяльність відомих учених та педагогів, спогади їх учнів і послідовників, що 

представлені у вигляді педагогічного наративу допомагають слухачам 

(учням, студентам, педагогам та ін.) на конкретних історичних прикладах 

усвідомити ґенезу розвитку різних педагогічних ідей, нерозривну єдність 

наукового й творчого пошуку представників різних поколінь, підвищують 

глибину рефлексивно-мотиваційного рівня засвоєння інформації.   

Педагогічний наратив – це рефлексивна оповідь, що передбачає 

розширення можливостей збагачення потоку інформації віртуальними, 

чуттєво-емоційними, субʼєктивними характеристиками, котрі створюють 

можливість для пошуку та розуміння смислів в різних проявах життєвих 

ситуацій, за допомогою  яких людина може навчитися осмислити і 

застосувати ширші, більш складні та більш диференційовані контексти 

власного досвіду.  

На наш погляд, для сучасної педагогічної теорії і практики важливим є 

створення такої освітньо-пізнавальної реальності, в якій педагогічний 

наратив є інструментом педагогічного дослідження, методом навчання й 

методом педагогічного впливу. Важливим і доцільним є створення 

наративних матеріалів на основі біографічних досліджень життєвого шляху 

видатних особистостей.   Застосування біографічних методів у педагогічному 

процесі вищої школи передбачає реалізацію такого підходу, при якому 

людське життя стає предметом вивчення особистості, яка намагається 

зрозуміти й уявити життєдіяльність досліджуваної особи в динаміці її 

розвитку. Джерелами біографічних досліджень є особисті документи 

(нотатки, листи, щоденники, художні твори, фото), результати 

інтерв’ювання, анкетування, свідчення інших людей, а також автобіографії. 

Біографічні методи дають можливість визначати об’єктивні (сфери 

діяльності, контакти з іншими людьми, досягнення, звершення) й суб’єктивні 

(особистісний досвід, переживання, почуття, мрії, фантазії, стосунки й оцінки 
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різних ситуацій) фактори розвитку особистості. Як зазначає професор М. 

Лещенко, «у сучасних зарубіжних практиках педагогічної освіти 

застосування різних видів наративу набуває все більшого поширення, 

оскільки розглядається як ефективний шлях розвитку професійно-

педагогічної ідентичності вчителя» [104]. 

Теоретичний аналіз джерельної бази дослідження, а також практичний 

досвід діяльності дають підстави стверджувати, що для майбутнього магістра 

освіти є важливою здатність  підбирати і створювати  біографічні навчальні 

наративи, при цьому істотними виступають такі уміння: визначення 

особистості, життєвий шлях якої буде предметом дослідження; фокусування 

уваги на періоді становлення видатної людини (дитинство,  підлітковий вік,  

юність); окреслення умов, які позитивно чи негативно впливали на виялення 

і розвиток  здібностей та обдарувань особистості. 

Цінність таких досліджень полягає в тому, що біографічні матеріали 

містять важливу, своєрідну інформацію, яка відсутня в інших джерелах й 

використання якої дає змогу дослідникові отримати унікальну можливість 

переосмислити життєвий досвід особистості, детальніше розкрити історії та 

факти людської долі, докладніше відтворити окремі події, особливості епохи 

та ін. Як зазначає професор Лещенко М.П., автор педагогічно-наративних 

досліджень просвітницької діяльності діячів української культури, такий 

підхід надає добору й інтерпретації описуваних фактів і подій, «…надає їм 

своєрідної рельєфності, переконливості, емоційної образності, без чого 

взагалі неможливі науковий пошук і відкриття» [1,6].Отже, при створенні 

цифрового біографічного наративу про видатну особистість слід звернути 

увагу на важливі складові цього процесу, а саме: концептуалізацію творчої 

ідеї про вибір персоналії – предмета вивчення; проведення біографічного  

дослідження; детермінізація умов, що позитивно і негативно вплинули на 

розвиток особистості; проектування компонентної структури наративно-

рефлексивного характеру (проблематизація тексту), а  також технологічну 

реалізацію творчого проекту (відбір доступних та ефективних технологій). 
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У кожному періоді історичного розвитку науки були свої видатні   

вчені, дослідники, просвітителі. Одні, ще за життя, отримали лаври слави і 

безсмертя, іншим судилося пройти тернистими життєвими шляхами, 

віддаючи світло свого розуму й любов гарячого серця людству для 

прозріння. Всі вони мали різні долі, покликання, сумління, мрії, та всіх їх 

об’єднувала нестримна жага пошуку істини, пізнання нового, незвіданого, 

віра й надія в краще прийдешнє, що допомагає людям у нестримному поступі 

шляхом вдосконалення, розвитку й прогресу. Приклади біографічних 

наративів про видатних діячів науки і культури, які були використані як 

контент цифрових наративів подано у додатках. (Додаток ). 

Наголосимо, що успішність будь-якого цифрового біографічного 

наративу значною мірою залежить від створеного контенту,  

сконструюваного сюжетного ряду. Роль цифрових і мережних технологій 

полягає у підтримці когнітивних операцій в ході створення контенту, 

реалізації творчого задуму під час монтування цифрового наративу та у 

підтримці процесів комунікації в процесі обміну цифровими продуктами. 

Проектування цифрових біографічних наративів у навчанні майбутніх 

магістрів освіти окрім окреслених функцій передбачає формування умінь 

застосовувати як цифрові продукти, так і процес їх створення у педагогічній 

діяльності. Функціональне поєднання всіх компонентів проектування 

цифрових біографічних наративів реалізується відповідною методикою, що 

застосовується у навчанні майбутніх магістрів освіти.  

 
 
5.3 Методика навчання майбутніх магістрів освіти проектувати 

біографічні цифрові наративи.  
 

Методична система проектування біографічних цифрових наративів у 

навчанні майбутніх магістрів освіти передбачає реалізацію методики 

навчання студентів проектування біографічних цифрових наративіву 

педагогічній діяльності(Див. Додаток З)  . Структура методики розроблена на 
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основі моделі проектування цифрових наративів у навчанні майбутніх 

магістрів, складається з п’яти взаємопов’язаних між собою компонентів: 

аксіологічно-мотиваційного, змістового, технологічно-базисного, 

праксеологічно-творчого, результативно-рефлексивного (Див.Додаток Е). 

Специфіка  структури методики полягає у насиченні кожного її 

компонента біографічно орієнтованим контентом, що увиразнюється у 

вибраному виді цифрових наративів, а саме – біографічних. Охарактеризуємо 

кожен компонент розробленої методики. 

Аксіологічно-мотиваційний компонент – окреслює цінності, прагнення й 

устремління студентів, які реалізуються у процесі проектування 

біографічних цифрових наративів,серед якихбазовими є орієнтири 

нарозвиток цифрової та професійної компетентностей, креативності, 

когнітивних умінь, активізацію процесів самопізнання й самовдосконалення. 

Аксіологічно-мотиваційний компонент методики увиразнює можливості, 

цінності й рушійні сили пізнавальної діяльності в процесі створення 

біографічних цифрових наративів з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій.Ціннісно-цільовий спектр компонента  

передбачає:  

• вивчення індивідуального шляху та життєвого досвіду обраної 

особистості в різних життєвих контекстах; 

• пізнання, розуміння взаємозв’язків між індивідуально-

психологічними та соціальними факторами впливу на різних етапах 

онтогенезу особистості;   

• розвиток здібностей до аналізу чужого й отриманого власного 

досвіду; 

• активізацію процесів самопізнання, пошуку життєвих смислів, 

інтерес до життя як до явища; 

• розвиток творчих здібностей особистості; 

• розвиток когнітивних, науково-дослідницьких, комунікативих, 

колаборативних та технологічних умінь.    
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На основі аналізу цінностей, прагнень і устремлінь студентів 

співвіднесених до завдань, які ставить перед собою викладач,  формулюється 

мета і завдання проектної діяльності. 

Змістовий компонент – містить навчально-інформаційний контент, 

що передбачає застосування суб’єктивно-особистісного підходу до   

створення матеріалів, що стосуються не тільки загальновідомих, а й 

унікальних аспектів життя людини (народження, дитинства, кар’єри, історії 

кохання, цікавих випадків, зустрічей та ін.) на основі вивчення особистих 

щоденників, мемуарів, записок, нотаток, листів, фотографій, відеоматеріалів, 

автобіографій, автобіографічних оповідей, описів, автобіографічних анкет, а 

також художніх творів, спогадів і свідчень рідних, друзів, близьких, 

знайомих, учнів, сподвижників, матеріалів інтерв’ю, бесід, відеозйомок, 

газетних повідомлень, протоколів, заяв, результатів анкетувань тощо.  

Під час створення навчально-інформаційного контенту біографічного 

цифрового наративу увага, як правило, зосереджується на конкретних 

аспектах: різні періоди життя, сім’я, родина, школа, друзі, вчителі, постаті, 

знакові події, професійний шлях, міжособистісні стосунки, умови, що 

сприяли розвитку здібностей, обдарувань особистості (наприклад, вплив 

сім’ ї, оточення, соціально-культурного середовища у виявлення і розвиток 

здібностей та обдарувань особистості; роль навчальних закладів, вихователів, 

учителів у набутті нових знань, вдосконаленні умінь, розкритті талантів; 

значення особистісних ідеалів, цінностей, мотиваційних установок, 

сформованих комплексів у становленні та розвитку особистості).  

Крім навчально-інформаційного контенту, змістовий компонент 

вміщує наявність необхідних знань і умінь створювати різноманітні 

(текстові, візуальні, звукові, анімаційні та інтегровані) біографічні цифрові 

наративи за допомогою застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій, а також необхідну підготовку та навчання майбутніх магістрів 

освіти наративних стратегій, що сприяють ефективному використанню 

біографічних цифрових наративів у навчально-виховному процесі. 
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Технологічно-базисний компонент – характеризує технологічні 

засоби (комп’ютер, нетбук, смартбук, відеокамеру мікрофон (цифровий 

звуковий записувач), динаміки, навушники, доступ до Інтернету, цифрові 

фото- або відеозасоби, на яких будуть зберігатися створені цифрові 

наративи) та відповідне програмне забезпечення (наприклад, програми 

PowerPoint, Microsoft’sFotoStory, WindowsMovieMaker та ін.), що 

використовуються для проектування й презентації біографічних цифрових 

наративів і дозволяють об’єднувати різні інформаційні джерела, зрозуміло й 

динамічно подавати інформацію. 

Коротко охарактеризуємо вісімнадцять безкоштовних цифрових 

інструментів, зокрема, веб-сайтів та додатків, які можуть  

використовуватисядля навчання студентів створювати біографічні цифрові 

наративи, і водночас розвивати їх творчі здібності та інтерес до навчання 

[361]. Пропонуємо взяти до уваги такі безкоштовні веб-сайти: 

• АСМIGenerator – це програма, що дозволяє студентам досліджувати 

рухомі зображення, створювати власні рухомі образи, тобто 

реалізувати власне творче натхнення й обмінюватися своїми творами 

з представниками мережної спільноти, які відвідують цей сайт. 

Використовуючи цей веб-сайт,   студенти можуть розкадровувати 

власний сценарій цифрового біографічного наративу або створити 

власну схему розкадрування та обмінюватися ними. Використання 

АСМIGeneratorуможливлює більш глибоке розуміння студентами 

контексту біографічних цифрових наративів на основі набутого 

досвіду безпосередньої участі в їх створенні.   

• Bubblr – ця програма дає можливість студентам створювати 

фотонаратив, у якому узгодженість зображень досягається шляхом  

утворюється за допомогою поєднання різних образів, що і дозволяє 

створити власну фотоісторію.   

• Capzles – ця програма надає можливість студентам використовувати  

різноманітні способи поєднання різних видів медіа та наративу, що 
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дозволяє збагатити наратив мультимедійними засобами, поєднуючи 

відео, фото, музику, блоги та документи.   

• ComicMaster – ця програма дозволяє створити короткий біографічний 

наратив. За її допомогою студенти можуть створити оригінальний 

дизайн власних сторінок, додати фон, вибрати персонажі, декорації в 

кадрах, додати діалоги, підписи тощо. 

• MakeBeliefsComix – ця програма надає можливість створити власний 

біографічний наратив-комікс. Для цього студенти обирають персонаж, 

визначають його емоційний стан, додають його слова, думки й 

розпочинають процес висловлення персонажем власних думок. Також 

можна додати іншого персонажа, передати їх спілкування, створити 

кольоровий фон, інші об’єкти і панель підказок, щоб підтримувати 

інтерес реципієнтів. Коли наратив-комікс виготовлений, його можна 

роздрукувати або переслати іншим. 

• MapSkip – метою цієї програми є створення переплетення історій про 

різні місця перебування в житті людини. Для цього студенти 

створюють обліковий запис і роблять відмітки визначених місць в 

GoogleMaps власними історіями чи фотографіями. Також студенти 

можуть обмінюватися власними історіями, обговорювати й оцінювати 

їх.  

• PicLits– це веб-сайт для стимулювання творчого написання наративів, 

що поєднує красиві, цікаві, незвичайні зображення з ретельно  

підібраними ключовими словами. Метою цього веб-сайту є навчити 

підбирати й розміщувати потрібні слова, відповідні тексти у належних 

місцях і у правильному порядку, щоб якомога краще реалізувати 

творчу ідею  поєднуючи розповідь і зображення. 

• SlideStory– ця програма створює умови для комбінування різних видів 

зображень в слайд-шоу з голосом оповідача. Кожне зображення 

слайд-шоу супроводжується аудіо-файлом (МР3). Це надає студентам 

можливість створювати цікаві презентаціїї та  обмінюватися ними. 
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• Smilebox – ця програма дозволяє студентам  швидко і легко створювати 

слайд-шоу, запрошення, привітання, колажі, вирізки та фотоальбоми 

безпосередньо на  моніторах. Студенти вибирають фотографії або 

шаблони, які  хочуть використати, з більше, ніж 1000 варіантів, 

додаютьтекст і музику, і в результатіотримують реалізацію творчої 

ідеї у формі біографічного цифрового наративу. 

• Storybird дозволяє студентам створювати візуальні біографічні 

наративи за досить короткий час. Вони вибирають твори мистецтва  

ілюстраторів і аніматорів з усього світу і застосовують ці зображення 

у створених ними біографічних цифрових наративах. Робота з 

програмою Storybird безкоштовна, але друк або завантаження різних 

зображень може потребувати оплати, що потрібно з’ясовувати у 

кожному конкретному випадку. 

• ZooBurst є програмою, яка дозволяє студентам створити біографічний 

цифровий наратив у формі 3D  книги. ZooBurst книги «живуть» в 

Інтернеті і можуть знаходитися  на персональному комп’ютері, 

ноутбуці або наIPad через вільний ZooBurst – мобільний додаток. 

Студенти можуть створювати персонажі і декорації в середині 3D-

світу, який можна налаштувати за допомогою завантажених творів 

мистецтва або інших зображень, знайдених у вбудованій базі даних, 

що становить більше 10 000 безкоштовних картинок і матеріалів. 

Основний вільний обліковий запис дозволяє створювати 10 книг по 10 

сторінок кожна[361]. 

Розглянемо сімбезкоштовних програмдля біографічних цифрових 

наративів. 

• AdobeSlate дозволяє студентам перетворювати інформаційний 

бюлетень, звіт, запрошення або пригоди під час подорожі в цікаві 

візуальні біографічні наративи на будь-якому комп’ютерному 

пристрої. Студенти можуть підібрати унікальний фон, красиві 

шрифти, колір і дизайн наративу. Серія рухів, елегантніпорухи 
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відображаються миттєво. Створеними біографічними цифровими 

наративами студенти обмінюються між собою. 

• PuppetPals.Студенти за допомогою PuppetPals створюють власні 

біографічні цифрові наративи у формі унікального шоу з анімацією і 

звуком в режимі реального часу. Для цього вони вибирають акторів і 

декорації, розміщують їх на сцені. За допомогою функції запису, рухи 

і голос записуються в реальному часі для подальшого відтворення. 

Цей додаток активно стимулює творчість. 

• ShowMeInteractiveWhiteboard. Програма ShowMe перетворює IPad 

студентів в особисті інтерактивні дошки: ShowMe дозволяє 

записувати на дошці тексти з підручників, надиктовуючи їх вголос, і 

обмінюватися ними в Інтернеті. Цей простий додаток легко 

використовується студентами. 

• SockPuppets дозволяє студентам створювати за допомогою лялькових 

персонажів, реквізиту, декорацій і фону під фонограму голосу, 

відеонаративи й обмінюватися ними на Facebook і YouTube. 

• Toontastic є інструментом, який дозволяє студентам шляхом участі в 

простій, веселій грі малювати, анімувати, обмінюватися своїми 

анімаційними фільмами  з друзями у всьому світі.  

• WeVideo.За допомогою онлайн програмного забезпечення для 

редагування відео WeVideo, функціонування якого доступне на 

Android, iPhone, IPAD, Mac, PC і Chromebook,  студенти створюють і 

обмінюються відеонаративами.  Ця хмарна платформа дозволяє 

створювати групове відео,  зберігати свої роботи на жорсткому диску, 

завантажити в хмару і використовувати у довільних місцях, де є 

доступ до мережі на іншому комп’ютері.  

• 30 hands  Starter забезпечує дуже простий і цікавий спосіб створення та 

представлення мультимедійних біографічних цифрових наративів. 

Цей інструмент був розроблений, як простий і швидкий, а тому його 

варто застосовувати, коли стоїть завдання створити й 
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продемонструвати біографічний цифровий наратив упродовж одного 

аудиторного заняття. Доцільно використовувати це програмне 

забезпечення також упродовж більш тривалих проектів, забезпечуючи 

принципи універсального дизайну навчання і змушуючи  кожного 

студента думати, створювати наративи креативно [361]. 

Праксеологічно-творчий компонент – поєднує 

методикинавчаннябіографічного дослідження й технологій створення та 

презентації біографічних цифрових наративів, що передбачає послідовне 

виконання таких етапів: 

Етап І. Вибір особистості для створення біографічного цифрового 

наративу.  

Визначальною складовою процесу створення біографічного цифрового 

наративу є уміння вибрати особистість, життєвий шлях якої буде предметом 

дослідження, а також зосередити увагу на періоді її становлення (дитинство, 

підлітковий вік,  юністьта ін.) описати умови та виокремити життєві факти, 

події, що позитивно чи негативно вплинули на виявлення і розвиток його 

здібностей та обдарувань.  

Під час створення біографічного цифрового наративу про видатну 

особистість слід звернути увагу на важливі складові цього процесу, а 

саме:концептуалізацію творчої ідеї про вибір персоналії – предмета 

вивчення; проведення біографічного  дослідження; детермінізацію умов, що 

позитивно і негативно вплинули на розвиток особистості; проектування 

компонентної структури наративно-рефлексивного характеру 

(проблематизація тексту), а якщо мова йде про мультимедійний наратив, то і 

про дизайн, естетичне оформлення матеріалів, технологічну реалізацію 

творчого проекту. 

Етап ІІ.Здійснення біографічного дослідження життя вибраної 

особистості (потрібно виконувати у такому порядку): 

1) створити на робочому столі папку, в яких можна зберігати всі 

матеріали до біографічного цифрового наративу; 
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2) обдумуючи мету майбутнього біографічного цифрового наративу, 

необхідно з’ясувати, на який аспект життя досліджуваної особистості 

звернути увагу (наприклад, якщо мова йде про розвиток 

обдарованості особистості, то потрібно звернути увагу на роль 

родини у розвитку її здібностей та талантів; вплив учителів, друзів, 

оточення; формальної та неформальної світи, життєвих ситуацій, 

зустрічей, випадків, що прямо чи опосередковано могли сприяти у 

цьому процесі тощо).  

3) визначити джерела біографічного дослідження, використання яких 

дає можливість зрозуміти й уявити життєдіяльність досліджуваної 

особи в динаміці її розвитку; 

4) зібрати біографічні матеріали, що містять важливу, своєрідну, 

цілеспрямовану інформацію, яка відсутня в інших джерелах, 

використання якої дає змогу дослідникові отримати унікальну 

можливість переосмислити життєвий досвід особистості, детальніше 

розкрити історії та факти окремої людської долі, докладніше 

відтворити певні події, особливості епохи тощо; 

5) у процесі дослідження доцільно виокремити цікаву інформацію, яка 

була б маловідомою, емоційно забарвленою, становила інтерес для 

слухачів; необхідно звертати увагу на вікові особливості аудиторії, 

для якої він буде використовуватися (наприклад, для учнів 

молодшого шкільного віку найбільш відповідними аспектами 

біографічного наративу можуть бути: дитячі роки досліджуваної 

особистості, її захоплення в цей період, цікаві випадки та історії, 

успіхи й невдачі, стосунки в родині, спілкування з друзями, 

домашніми тваринами  тощо); 

6) за результатами вивчення різних документів (нотаток, листів, 

щоденників, художніх творів, фото), інтерв’ювання, анкетування, 

свідчення інших людей, автобіографій визначити об’єктивні (сфери 

діяльності, контакти з іншими людьми, досягнення, звершення) й 



296 

 

суб’єктивні (особистісний досвід, переживання, почуття, мрії, 

фантазії, стосунки й оцінки різних ситуацій) фактори розвитку 

особистості й максимально ефектно, всебічно висвітлити їх у канві 

сюжету; 

7) трансформування необхідні зібрані біографічні матеріали у цифрову 

форму. 

Етап ІІІ.Проектування сюжету біографічного цифрового наративу 

(необхідно здійснювати у такій послідовності): 

1) написати перший варіант сценарію біографічного цифрового 

наративу, який стане основою цифрового наративу, остаточна версія 

якого буде створена й записана в електронному вигляді пізніше;  

2) передбачити (зібрати і ввести) в сюжеті біографічного цифрового 

наративу не тільки інформаційну (інформаційне навантаження), а й 

почуттєво-емоційну (особисте ставлення автора наративу, його 

рефлексію, точку зору на досліджувані аспекти проблеми) складові.  

Матеріал, зібраний у процесі біографічного дослідження, слід 

подавати у такій формі, щоб переконувати, провокувати чи 

спонукати до роздумів, дискусій, обговорення проблемних питань;   

3) для створення біографічного цифрового наративу важливим є 

використання ефективних технологій, доцільно вибрані деталі та 

обґрунтовано-структуровані зв’язки між подіями, щоб відобразити 

реальний чи уявний досвід досліджуваної особистості.  

4) у біографічному цифровому наративі важливо врахувати: чіткість, 

проблемно-сконцентровану стислість, логічність у викладенні подій, 

ситуацій, смислоутворюючих сцен, а також необхідний плавний 

перехід між ними.  Це потрібно для того, щоб той хто спостерігає 

(слухає) міг швидко визначити проблему, ключові моменти 

дослідження й включитися у безпосередню комунікативну взаємодію 

для з’ясування незрозумілих аспектів дослідження, висловлення 

своєї точки зору, своєї позиції щодо побаченого; 
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5) в процесі створення сюжетної лінії біографічного цифрового 

наративу використовувати такі наративні техніки як: діалог, 

стимулювання дискусії, опис, рефлексія, багатолінійний план 

сюжету для розвитку подій, персонажів й отримання досвіду; 

6) прочитання створеного сценарію біографічного цифрового наративу 

з метою перевірки наявності у ньому ясно окресленої мети й чітко 

виокремлених точок зору; 

7) для покращення створеного сценарію біографічного цифрового 

наративу доцільно  провести колективне обговорення його з іншими 

(врахування різних точок зору, реакції, пропозицій, зауважень);   

8) на підставі зауважень після обговорення вдосконалення сценарію 

біографічного цифрового наративу до оптимального чи  найкращого 

варіанта; 

9) за необхідності доопрацювання та покращення створеного 

біографічного цифрового наративу за допомогою перепланування,   

редагування, переписування, внесення змін та знаходження нових 

підходів для реалізації творчого задуму й акцентування уваги на 

розв’язанні найсуттєвіших зауважень.    

Етап ІV. Забезпечення ресурсів для образної інтерпретації сюжету 

біографічного цифрового наративу відбувається за допомогою таких дій: 

1) пошук, створення образів, які можуть бути використані в 

біографічному цифровому наративі, включаючи: фотографії 

досліджуваної особистості, картинки, особисті замальовки, малюнки 

(виконані в різних художніх техніках), шаржі і т.п., що тим чи іншим 

чином характеризують обрану особистість, світогляд, світ його 

захоплень, творчість, мрії, спогади, професійні здобутки, пережитий 

досвід, стосунки з іншими людьми, та збереження цих ресурсів у 

створеній на першому етапі папці; 

2) локалізація аудіоресурсів, таких як: музика, промови, інтерв’ю та 

інші звукові ефекти, збереження цих ресурсів у створеній папці; 
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3) знаходження іншого інформаційного контенту, розміщеного на веб-

сайтах, в документах, на слайдах PowerPoint, оброблених на 

комп’ютері текстових документах, що може бути використаний у 

біографічному цифровому наративі та збереження знайдених 

ресурсів у створеній папці. 

Етап V.Кадрове моделювання сюжету біографічного цифрового 

наративу потрібно провести у такому порядку: 

1) вибрати образи для ілюстрації конкретних моментів сюжетної лінії 

біографічного цифрового наративу; 

2) вибрати аудіо для озвучування конкретних моментів сюжету 

біографічного цифрового наративу. 

3) вибрати тексти та додаткового контенту для використання в 

біографічному цифровому наративі; 

4) провести роботу з кадрового моделювання, що забезпечує 

текстуальний і візуальний огляд сюжету біографічного цифрового 

наративу. 

Етап VI. Завершальний дизайн (внесення, запис, завершення) необхідно 

виконати у такому порядку: 

1) внести образи у біографічний цифровий наратив (за допомогою   

відповідного програмного забезпечення)4 

2) змінити кількость образів або їх порядку (за необхідністю);  

3) використати мікрофон комп’ютера для запису наративу (нарації) на 

основі сценарію біографічного цифрового наративу; 

4) внесення запису усної розповіді до біографічного цифрового 

наративу; 

5) додати аудіо (музику або інший звуковий супровід) до  

біографічного цифрового наративу; 

6) завершити біографічний цифровий наратив, зберегти його у версії, 

яку можна переглянути.  
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Етап VII. Демонстрацію, оцінювання та відтворення біографічного 

цифрового наративу слід провести виконуючи такі дії: 

1) подати біографічний цифровий наратив іншим, презентуючи 

інформацію, знахідки, докази, висловлювання ясно, зрозуміло та 

логічно (в такий спосіб, щоб слухачі могли слідувати за лінією 

доведення, а організація, розвиток та стиль відповідали меті, 

аудиторії та завданням); 

2) зібративідгуки про те, як цей біографічний цифровий наратив можна 

покращити, поширити й використати в навчально-виховних цілях; 

3) провести навчання інших, як створювати власні біографічні цифрові 

наративи, застосовуючи стратегічне використання цифрових медіа 

(наприклад, текстуальні, графічні, аудіо, візуальні та інтерактивні 

елементи, щоб посилити розуміння результатів, висновків, доведень, 

а також щоб надати інформації цікавий зміст); 

4) самооцінка результатів власної творчої діяльності. 

Етап VIII. Проектування подальшої творчої діяльності здійснюється 

на основі: 

1) обговорення отриманих результатів й самоаналізу власних прагнень 

окреслення напрямів подальшої творчої діяльності; 

2) визначення шляхів удосконалення компетентностей, необхідних для 

створення біографічних цифрових наративів; 

3) прогнозування можливого розширення сфер застосування 

біографічних цифрових наративів. 

Результативно-рефлексивний компонент – окреслює збагачення 

професійної компетентності на основі розвитку творчих та цифрових 

компетентностей та умінь надати всьому навчальному процесу дослідницько-

творчого характеру і забезпечує наступне: 

• посилює емоційну складову (інтерес чи зацікавленість обраною 

особистістю) та створює багатоканальність інформаційного впливу, 

дозволяє глибше запам’ятати більший обсяг матеріалу; 
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• сприяє створенню невимушеної позитивної комунікативної 

атмосфери; 

• індивідуалізує навчання, робить його  інтерактивним; 

• формує навички співпраці у групах; 

• стимулює ефективне конструктивне спілкування студентів (так як у 

процесі проектування біографічних цифрових наративів 

заохочуються і підтримуються обговорення, полеміка, дискусії, 

публічні виступи,   презентація проектів на веб-сайтах чи порталах 

навчальних закладів); 

• дає можливість самостійного вибору предмета дослідження – 

персоналії,  життєвий шлях якої буде вивчатися;  

• сприяє логічному конструюванню власних суджень,  розвитку умінь 

переконливо доводити власну точку зору;  

• формує навички критичного мислення, допомагає студентам 

глибоко, чітко й різнопланово обдумувати тему, добирати матеріал 

до біографічного цифрового наративу;   

• дає можливість переосмислити власний життєвий досвід і впливати 

на майбутню професійну діяльність: 

• сприяє покращенню творчих навичок при  створенні,  опрацювання й 

редагування сценаріїв для біографічних цифрових наративів стає 

природним, розвиває відповідальність та навички самостійної роботи 

в процесі перевірки та внесенні виправлень, поправок та коректив; 

• дає можливість розповісти про себе, описати важливі моменти свого 

життя, історії своєї родини, а також виступити від імені інших 

людей, висловити їх думки, світоглядні позиції, їх точки зору; 

• допомагає розвинути навички самопізнання й рефлексії, розуміння 

свого життєвого призначення, впевненість у власних силах, 

правильності зробленого професійного вибору, що є надзвичайно 

важливим для самореалізації в професійному й особистому  житті; 
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• розвиває уміння аналітично-критичного аналізу медіа продукції; 

• формує толерантну поведінку під час обговорення різних сюжетів, 

створених біографічних наративів про обраних особистостей; 

• стимулює творчість, що дає можливість розвивати інтелектуальне 

осмислення інформації, дослідницькі уміння, застосовувати їх до 

реалізації нових, нестандартних підходів в процесі проектування 

біографічних цифрових наративів; 

• удосконалює цифрову компетентність.   

Методична система проектування біографічних цифрових наративів  

має міждисциплінарний характер і може застосовуватися в ході вивчення 

різних навчальних дисциплін, під час реалізації навчально-дослідницьких 

проектів у формальному і неформальному навчанні. 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 5 
 

 

Важливою складовою процесу проектування біографічних цифрових 

наративів є біографічні дослідження, які є специфічним індикатором 

розвитку гуманістичних та демократичних процесів в освіті, пріоритетом для 

якої повинно стати життя кожної окремої людини, її унікальне й неповторне 

буття. Біографічні дослідження трактуються як ключовий елемент    

наративно-цифрового підходу в навчанні і є видом наукового пошуку 

спрямованого на отримання біографічних даних з метою вивчення 

індивідуального шляху та життєвого досвіду людини в різних життєвих 

контекстах та векторах розвитку, а також встановлення взаємозв’язків між 

індивідуально-психологічними та соціальними факторами впливу на різних 

етапах онтогенезу особистості. Проблематикою біографічних досліджень у 

світовому освітньому просторі займаються міжнародні організації, серед 

яких: «Міжнародне Товариство Освітніх Біографій», дослідницька мережа 

«Біографічних перспектив європейських соціумів» та ін. Особливий інтерес 

становлять праці американських науковців Н. Дензіна (N. Denzin),                  
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Б. Робертса (B. Roberts), а також польських учених Г. Пеньковської 

(G. Penkowska), М. Пьорунек (M. Piorunek)та ін.Джерелами біографічних 

даних стають особисті документи, а також художні твори, усні історії, 

літописи, хроніки, родинні історії, фотографії та інші особисті та сімейні 

артефакти, спогади, свідчення рідних, друзів, близьких, знайомих, учнів, 

сподвижників, матеріали інтерв’ю, бесід, відео зйомок, газетних 

повідомлень, протоколів, заяв, результатів анкетувань та ін. 

На основі праць американського соціолога Н. Дензіна розроблено 

методику біографічного дослідження, яка є підсистемою методичної 

системи проектування біографічних цифрових наративів у навчанні 

майбутніх магістрів освіти. Вона поєднує такі компоненти: визначення мети 

й завдань дослідження, формулювання гіпотези, яка може бути перевірена за 

допомогою вивчення історії життя; вибір персоналії, визначення джерел і 

методів збору біографічних даних; опис об’єктивних подій і переживань з 

життя людини, що стосуються проблеми; отримання інтерпретації подій від 

суб’єкта в хронологічному порядку; перевірка попередньо сформульованої 

гіпотези, пошук прикладів, що її підтверджують або спростовують, 

висування й перевірка нових припущень; оформлення дослідницького звіту з 

викладенням подій у їх природній послідовності, акцентування на 

теоретичній значущості висновків та перспектив подальшого дослідження. 

Результати біографічних досліджень є основою для проектування 

біографічних цифрових наративів. Застосування цифрових технологій у 

біографічних дослідженнях створює умови для переведення в електронну 

форму біографічних матеріалів на паперових носіях, їх візуалізації, 

збереження у віртуальному просторі (відео, аудіозаписи, їх монтаж, 

розміщення на Інтернет-сторінках).  

Методика визначення контенту біографічних цифрових наративів  про 

життєвий шлях видатних діячів науки, освіти, культури функціонально 

поєднує такі компоненти: концептуалізація творчої ідеї про структуру 

контенту цифрового наративу; вибір біографічних даних отриманих у ході  
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біографічного дослідження; детермінізація умов, що прискорюють або 

гальмують розвиток особистості; проектування компонентної структури 

наративно-рефлексивного характеру та технологічне забезпечення творчого 

проекту. При проектуванні контентубіографічного цифрового наративу, 

важливими є уміння майбутнього магістра освіти використовувати  цифрові 

та мережні технології для знаходження, нагромадження, збереження, відбору 

й створення різних інформаційних матеріалів (аудіо, відео, фото та ін.), їх 

обміну та поширення. Якщо біографічний цифровийнаратив розробляється 

на основі дослідження життя видатних людей, то важливою складовою цього 

процесу є уміння вибрати особистість, життєвий шлях якої буде предметом 

дослідження, а також зосередити увагу на періоді її становлення (дитинство, 

підлітковий вік, юність, зрілість), описати умови та виокремити життєві 

факти, події, що позитивно чи негативно вплинули на виявлення і розвиток 

його здібностей та обдарувань. Підкреслимо, що комплексне застосування 

загально-наукових методів за допомогою цифрових і мережних технологій 

має бути підпорядковане завданню створити цікавий біографічний сюжет, 

який утворює ядро біографічного цифрового наративу. 

Методична система проектування біографічних цифрових наративів у 

навчанні майбутніх магістрів освіти передбачає реалізацію методики 

навчання студентів проектування біографічних цифрових наративіву 

педагогічній діяльності. Структура методики розроблена на основі моделі 

проектування цифрових наративів у навчанні майбутніх магістрів, 

складається з п’яти взаємопов’язаних між собою компонентів: аксіологічно-

мотиваційного, змістового, технологічно-базисного, праксеологічно-

творчого, результативно-рефлексивного.  

Аксіологічно-мотиваційний компонент – окреслює цінності, 

прагнення й устремління студентів, на основі яких формулюється 

особистісно-значуща мета створення біографічних цифрових наративів. 

Цільовий спектр компоненту містить: вивчення індивідуального шляху та 

життєвого досвіду людини в різних життєвих контекстах;пізнання, розуміння 
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взаємозв’язків між індивідуально-психологічними та соціальними факторами 

впливу на різних етапах онтогенезу особистості; розвиток здібностей до 

аналізу чужого і отриманого власного досвіду; активізація процесів 

самопізнання, пошуку життєвих смислів, інтерес до життя як до явища; 

розвиток когнітивних, креативних, науково-дослідницьких, комунікаційних, 

технологічних умінь. Змістовий компонент – поєднує навчально-

інформаційний контент та необхідні знання й уміння проектувати і 

створювати різноманітні (текстові, візуальні, звукові, анімаційні та 

інтегровані) біографічні цифрові наративи за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій  у навчально-виховному процесі. 

Уміння проектувати і створювати навчально-інформаційний контент 

біографічного цифрового наративу, передбачає здатність зосереджуватися на 

конкретних чинниках: вплив сім’ ї, оточення, соціально-культурного 

середовища у виявленні та розвитку здібностей та обдарувань особистості; 

роль навчальних закладів, вихователів, учителів та інших осіб у набутті 

нових знань, вдосконаленні умінь, розкритті талантів; значення особистісних 

ідеалів, цінностей, мотиваційних установок, сформованих комплексів у 

становленні та розвитку особистості. Технологічно-базисний компонент – 

характеризує технологічні засоби та відповідне програмне забезпечення, що 

використовуються при проектуванні, створенні й презентації біографічних 

цифрових наративів і дозволяють об’єднувати різні інформаційні джерела, 

зрозуміло й динамічно подавати інформаційні повідомлення.У розділі  

охарактеризовано доступні (безкоштовні) веб-сайти, які можуть 

використовуватися для навчання студентів створювати біографічні цифрові 

наративи і, водночас, розвивати їх творчі здібності та інтерес до навчання: 

АСМIGenerator (дозволяє досліджувати рухомі зображення, створювати 

власні рухомі образи, розкадровувати сценарій цифрового біографічного 

наративу); Bubblr(уможливлює створення фото наративів); Capzles(надає 

студентам можливість реалізації різноманітних способів поєднання різних 

видів медіа та наративи).Праксеологічно-творчий компонент передбачає 
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послідовне навчання реалізації таких етапів:І. Вибір особистості для 

створення біографічного цифрового наративу. ІІ.Здійснення біографічного 

дослідження життя вибраної особистості. ІІІ. Проектування сюжету 

біографічного цифрового наративи. ІV. Забезпечення ресурсів для образної 

інтерпретації сюжету біографічного цифрового наративу. V. Кадрове 

моделювання сюжету біографічного цифрового наративу. VI. Завершальний 

дизайн (внесення, запис, завершення).VII. Демонстрація, оцінювання, 

відтворення біографічного цифрового наративу.VIII. Проектування 

подальшої творчої діяльності Результативно-рефлексивний компонент – 

виявляється у сформованій цифровій компетентності майбутніх магістрів 

освіти проектувати біографічні цифрові наративи різнопланової тематики та 

актуалізації дослідницько-творчої функції навчального процесу. 

Методична система проектування біографічних цифрових наративів  

має міждисциплінарний характер і може застосовуватися в ході вивчення 

різних навчальних дисциплін, під час реалізації навчально-дослідницьких 

проектів у формальному і неформальному навчанні. 

 
 
 

 
РОЗДІЛ 6 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З  

ПРОЕКТУВАННЯ БІОГРАФІЧНИХ ЦИФРОВИХ НАРАТИВІВ У 

НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ОСВІТИ 

У  розділі  визначено критерії  сформованості цифрової компетентності 

у майбутніх магістрів освіти до проектування цифрових біографічних 

наративів, охарактеризовано перебіг і результати проведеного педагогічного 

дослідження щодо ефективності застосування методичної системи 

проектування біографічних цифрових наративів, розроблено рекомендації 

щодо проектування і використання цифрових наративів у неперервній 

педагогічній освіті, визначено перспективні напрями подальших досліджень. 
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 6.1.Критерії  сформованості  цифрової компетентності у майбутніх 

магістрів освіти щодо проектування біографічних цифрових 

наративів 

Оцінювання ефективності авторської методичної системи 

проектування цифрових біографічних наративів здійснювалося за допомогою 

визначених критеріїв сформованості цифрової компетентності у майбутніх 

магістрів освіти щодо проектування біографічних цифрових наративів. 

Цифрова компетентність у майбутніх магістрів освіти щодо проектування 

біографічних цифрових наративів трактується як усвідомлення доцільності 

створення і поширення цифрових біографічних наративів, знання правових 

засад їх проектування й поширення, уміння знаходити, аналізувати, 

відбирати, перетворювати та зберігати інформаційні повідомлення необхідні 

у процесі проектування, уміння застосовувати цифрові технології для 

проектування нових біографічних цифрових наративів; здатність залучати 

учнів до створення біографічних цифрових наративів; вміння реалізувати 

освітні функції біографічних цифрових наративів у педагогічній діяльності. 

Було визначено три групи критеріїв сформованості цифрової 

компетентності у майбутніх магістрів освіти щодо проектування 

біографічних цифрових наративів. До першої групи входять критерії, що 

дають можливість визначити аксіологічно-мотиваційне та етичне ставлення 

до створення і використання біографічних цифрових наративів у навчанні 

студентів. Аксіологічно-мотиваційний критерій використовується для 

вивчення ціннісного ставлення та наявної мотивації у майбутніх магістрів 

освіти до проектування біографічних цифрових наративів. Етично-

нормативний критерій застосовується для визначення знань майбутніх 

магістрів освіти щодо правових засад проектування й поширення 

біографічних цифрових наративів. До другої групи  належать критерії, що 

дають можливість визначити рівень сформованості умінь пошуку, вибору й 

оцінювання інформаційних повідомлень. Критерій медіакомпетентності 
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застосовується для діагностики умінь ефективно аналізувати істинність, 

достовірність знайдених інформаційних повідомлень, що можуть бути 

використані під час проектування біографічних цифрових наративів. 

Когнітивний критерій використовується для виявлення у майбутніх 

магістрів освіти аналітико-синтетичних умінь щодо пошуку, відбору, 

перетворення та збереження інформаційних повідомлень необхідних у 

процесі проектування цифрових біографічних наративів. Третя група містить 

критерії, що уможливлюють виявлення у студентів творчих умінь, щодо 

проектування нового наративного змісту. Креативно-технологічний 

критерій застосовується для виявлення креативних та технологічних умінь 

майбутніх магістрів освіти. Критерій педагогічної майстерності 

використовується для виявлення у майбутніх магістрів освіти здатності 

підвищувати потенціал пізнавально-активного поля за допомогою 

використання ними біографічних цифрових наративів. 

Охарактеризуємо критерії кожної групи. 

І. Аксіологічно-мотиваційний критерій використовується для вивчення 

ціннісного ставлення та наявної мотивації у майбутніх магістрів освіти щодо 

використання біографічних цифрових наративів. Цьому критерію властиві 

такі ознаки: 

− розуміє доцільність створення і поширення наративів про життя 

видатних особистостей та усвідомлює можливості впливу 

біографічних наративів на особистісний розвиток;  

− знає про можливості підвищення педагогічного потенціалу 

біографічних наративів за допомогою цифрових технологій; 

− прагне навчитися створювати і застосовувати на практиці цифрові 

біографічні наративи; 

− виявляє бажання здійснювати біографічні дослідження з метою 

створення цифрових наративів;   

− спрямовує зусилля на оволодіння новими технологіями для 

створення біографічних цифрових наративів. 



308 

 

 

ІІ. Етично-нормативний критерій застосовується для визначення знань 

майбутніх магістрів освіти щодо правових засад проектування й поширення 

біографічних цифрових наративів. Цей критерій характеризується такими 

ознаками:   

− усвідомлює, що розміщення біографічних цифрових наративів в 

Інтернеті  підлягає правничій регуляції; 

− дбає про етичний вимір створених і поширенихбіографічних цифрових 

наративів; 

− усвідомлює обов’язки пов’язані з використанням або перетворенням 

при проектуванні біографічних цифрових наративів тексту іншого 

автора (посилання, цитування); 

− знає засади авторського права стосовно інформаційних повідомлень 

розміщених у мережі та отримання дозволів щодо їх використання; 

− усвідомлює проблеми пов’язані з власністю інформаційної продукції  в 

мережі Інтернет; 

− знає, що існуюче законодавство не розв’язує в повній мірі актуальних 

проблем пов’язаних з авторством, творенням і поширенням змісту. 

 

ІІІ. Критерій медіа-компетентності застосовується для діагностики якості 

інформаційної поведінки майбутніх магістрів освіти й містить вимоги до їх 

умінь ефективно аналізувати істинність і достовірність знайдених 

інформаційних повідомлень, що можуть бути використані під час 

проектування біографічних цифрових наративів.  

Цей критерій характеризується трьома показниками:  

1) знання про функціонування та можливості використання багатьох 

інформаційних джерел;  

2) уміння вибирати й оцінювати інформаційні повідомлення;  

3) здатність  розпізнавати, що є фактом, а що точкою зору.  

Для кожного показника властиві відповідні ознаки. 
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Показник знання про функціонування та можливості використання 

багатьох інформаційних джерел становить перший складник критерію і 

характеризується такими  ознаками: 

− знає назви різних інформаційних джерел; 

− знає, що в різних інформаційних джерелах реалізуються різні 

підходи до висвітлення окресленої проблеми; 

− розуміє, яким чином організована інформація, що цікавить; знає, в 

яких саме джерелах можна знайти відповідну інформацію, тобто 

знає принципи структурування інформації; 

− розрізняє первинні й вторинні (акумулятивні) джерела інформації; 

− знає, що результати пошуку інформації залежать від алгоритму, що 

його застосовує система; 

− знає, що результати пошуку в сервісі залежить від даних, що 

містяться в особистому профілі розміщеному на даному сервісі. 

 

Показник уміння вибирати й оцінювати інформаційні повідомлення – другий 

складниккритерію інтегрує такі ознаки: 

− самостійно знаходить потрібні інформаційні повідомлення, оцінює 

їх актуальність; 

− оцінює правдивість знайдених інформаційних повідомлень; 

− верифікує знайдену інформацію і за потреби повторює 

інформаційний пошук; 

− знаходить відомості про автора даного інформаційного 

повідомлення, джерела, якими користувався автор й оцінюєнаміри 

автора інформаційного повідомлення; 

− знаходить однакові й відмінні сторони інформаційного 

повідомлення, що походить з різних джерел; 

− знаходить альтернативну інформацію до тієї, що попередньо 

знайшов, і з якою погодився. 
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Показник здатності  розпізнавати, що є фактом, а що точкою зору – 

третій складник критерію поєднує такі ознаки: 

− розрізняє, які частини тексту, розміщеного на інтернет-сторінці, є 

фактами, а які відображають точки зору; 

− знає, що існують сервіси, які розміщують неправдиву інформацію, 

зокрема, плітки; 

− розрізняє колонки з неправдивою інформацією, що вмонтовані на 

сервіси з вірогідною інформацією 

 

ІІІ. Когнітивний критерій використовується для виявлення у майбутніх 

магістрів освіти аналітико-синтетичних умінь щодо пошуку, відбору, 

перетворення та збереження інформаційних повідомлень необхідних у 

процесі проектування цифрових біографічних наративів. Він 

характеризується такими показниками: 

1) розпізнавання інформаційних потребта формулювання 

питань;  

2) уміння знаходити, вибирати і оцінювати інформаційні 

джерела;  

3) вміння зберігати знайдені інформаційні повідомлення. 

Кожен показник характеризується відповідними ознаками. 

Так, показник розпізнавання інформаційних потребта формулювання 

питань, що їх відображають характеризується такими ознаками: 

− ідентифікує потреби здобування інформаційних повідомленьщодо 

створення біографічних цифрових наративів;   

− словесно описує проблему, що виникла і добирає ключові слова, що 

характеризують проблему, а також відповідні їм терміни або 

синоніми; 
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− ставить питання відповідно до інформаційного джерела й 

формулює допоміжні питання, якщо поставлені раніше не 

допомогли знайти адекватну відповідь. 

Показник уміньзнаходити, вибирати і оцінювати інформаційні джерела має 

такі ознаки: 

− планує дії стосовно пошуку інформаційних повідомлень; 

− застосовує різні способи щодо знаходження джерела; 

− вибирає таке інформаційне джерело, яке найкраще може 

задовольнити його інформаційні потреби; 

− використовує пов’язані між собою джерела; 

− оцінює даний сервіс відповідно власних критеріїв; 

− удосконалює технологічні вміння шукати інформацію в мережі. 

 

Показник умінь зберігати знайдені інформаційні повідомлення властиві  такі 

ознаки: 

− зберігає накопичену інформацію в легкодоступний для 

знаходження спосіб; 

− володіє навиками безпечного збереження даних; 

− користується різними формами позначення інформаційних 

повідомлень. 

 

ІV.Креативно-технологічний критерій застосовується для виявлення 

креативних та технологічних умінь майбутніх магістрів освіти й визначається 

за трьома  показниками:  

1) умінь проектувати новий контент цифрового біографічного 

наративу; 

2) перетворення знайденого в Інтернет-мережі або раніше 

самостійно створеного інформаційного змісту;  

3) презентація нового або перетвореного інформаційного змісту. 
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Кожен з яких характеризується відповідними ознаками. 

Показник умінь проектувати новий контент цифрового біографічного 

наративу– перший складник критерію, що характеризується такими 

ознаками: 

− робить фотознімки, короткі відеофільми за допомогою цифрової 

камери, мобільного телефону, смартфону або планшету; 

− записує голос, розповідь, звуки з довкілля за допомогою диктофону, 

мобільного телефону, смартфону або планшету;  

− виконує рисунки, графічні зображення за допомогою відповідних 

програм; 

− створює текст за допомогою текстового редактора; 

− створює прості медіа наративи за допомогою різних технологій; 

− вміє працювати в групі, створюючи нові інформаційні 

повідомлення, наративи (разом з іншими учасниками групи знімає 

відеофільм  за написаним раніше самостійним (або з членами 

групи) сценарієм; робить спільно з членами групи фото, відео-

репортажі про події, що були організовані на основі спільно 

створеного сценарію). 

Показник перетворення знайденого в Інтернеті або раніше самостійно 

створеного інформаційного змісту – це другий складник критерію, якому 

властиві такі ознаки: 

− використовує програмне забезпечення для обробки фотознімків, 

графіки, відеофільмів, звуків; 

− сканує документи, фотознімки, рисунки; 

− вміє працювати в групі, виконуючи одне з завдань щодо обробки 

фотознімків, графіки, відеофільмів, звуків. 

Презентація нового або перетвореного інформаційного змісту є третім 

складником критеріюй характеризується такими ознаками:  
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− розміщує текстові, графічні, звукові, відео файли, мультимедійні 

презентації в Інтернет-мережі; 

− на сервісах для розміщення та поширення інформаційних 

повідомлень створює авторські колекції, зібрання, уможливлює 

доступ до них; 

− поширює інформацію про наявність створеного нового 

інформаційного змісту; 

− вміє користуватися технічними засобамидля демонстрації цифрових 

презентацій у різній формі (мультимедійну дошку для демонстрації 

створеної інформації – мультимедійних презентацій, гіпермедіа, 

фільмів, графіки, звуків); 

− переміщує створені в Інтернеті мультимедійні презентації до 

файлів; 

− розміщує виготовлені презентації на Інтернет-сторінках. 

VІ. Критерій педагогічної майстерності. Оскільки у нашому 

дослідженніпедагогічну майстерність ми трактуємо як здатність майбутнього  

магістра освіти підвищувати потенціал пізнавально-активного поля за 

допомогою використання  ними цифрових та інформаційно-комунікаційних 

технологій, то цей критерій використовується для виявлення у майбутніх 

магістрів освіти здатності підвищувати потенціал пізнавально-активного 

поля за допомогою використання ними біографічних цифрових наративів й 

включає такі характеристичні ознаки: 

− розширює канали передачі та сприймання її реципієнтом; 

− залучає учнів до створення індивідуальних та групових 

біографічних цифрових наративів; 

− презентує, вчить представляти й удосконалювати творчу продукцію 

учнів; 

− за допомогою використання цифрових біографічних наративів 

створює позитивну атмосферу; 
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− вчить готувати біографічні цифрові наративи до поширення їх у 

мережі; 

− володіє цифровою грамотністю; 

− участь у створенні мережної спільноти в процесі мережної 

комунікації, зокрема побудова структур мережних взаємозв’язків і 

контактів, за допомогою яких розв’язуються різні проблеми, але 

інколи виникають дискусії, конфлікти, утруднення в ході 

вироблення спільної думки; 

− уміє грамотно вимовляти текст, що вимагає чіткості й правильності 

вимови, уміння реагувати на питання, проводити діалог, а також 

виробляти індивідуальний підхід, позбавляючись стереотипів і 

формалізованої поведінки; 

− в процесі інтеркомунікації контролює емоції, почуття й 

висловлення, щоб не перетнути межі приватного простору 

особистості; 

− акцентування на створенні образної презентації, що призводить до 

виникнення відчутних особистих і соціальних реакцій; 

− займається постійною самоосвітою; 

− вивчає нові інформаційні технології, їх застосування в аспекті 

потреб, можливостей і чинників реципієнтів та креаторів 

інформаційних повідомлень. 

У процесі навчання майбутніх магістрів освіти проектувати біографічні 

цифрові наративинеобхідно визначити рівні сформованості цифрової 

компетентності на основі показників та характеристичних ознак розроблених 

критеріїв.Схарактеризуємо високий, достатній та низький рівні 

сформованостіцифрової компетентності щодо проектування біографічних 

цифрових наративів. Опишемо високий рівень сформованості цифрової 

компетентності: 
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− високий рівень – висока спрямованість майбутніх магістрів освіти на 

саморозвиток і самоосвітню діяльність, високий рівень виявлення 

ініціативності, допитливості, старанності та толерантності в процесі 

створення біографічнихцифрових наративів (як у колаборативній 

співпраці, так і в індивідуальній роботі); високий рівень рефлексивних 

міркувань як прагнення до самовдосконалення, переконаність та щире 

усвідомлення доцільності створення і поширення наративів про життя 

видатних особистостей як важливого чинника впливу біографічних 

наративів на особистісний розвиток; висока вмотивованість до 

оволодіння новими знаннями та технологіями для створення 

біографічних цифрових наративів;  знання й дотримання правових та 

етичних засад проектування й поширення біографічних цифрових 

наративів; володіння діагностичними уміннями ефективно аналізувати 

істинність, достовірність знайдених інформаційних повідомлень, що 

можуть бути використані під час проектування біографічних цифрових 

наративів; виявлення розвинениханалітико-синтетичних умінь щодо 

пошуку, відбору, перетворення та збереження інформаційних 

повідомлень необхідних у процесі проектування біографічних 

цифрових наративів; прояв нестандартності мислення при 

розв’язуванні поставлених завдань,  висока сформованість креативних 

та технологічних умінь; використання набутих знання та уміння в 

процесі проективної та прогностичної діяльності, 

здатністьпідвищувати потенціал пізнавально-активного поля за 

допомогою використання біографічних цифрових наративів. 

− достатній рівень – усвідомлення майбутніми магістрами освіти 

позитивного впливу створення і поширення цифрових біографічних 

наративів, наявність мотивації до оволодіння новими знаннями та 

технологіями для створення біографічних цифрових наративів;  знання, 

але не системне дотримання правових та етичних засад проектування й 

поширення біографічних цифрових наративів; вмінняаналізувати  
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знайдені  інформаційні повідомлення; вміє знаходити, трансформувати 

й зберігати інформаційні повідомлення необхідні у процесі 

проектування біографічних цифрових наративів; виявляє творчий 

підхід  при вирішенні поставлених завдань, володіє необхідними 

технологічними уміннями; володіє здатністю підвищувати потенціал 

пізнавально-активного поля за допомогою використання біографічних 

цифрових наративів; 

− низький рівень – не достатньо розуміє доцільності створення і 

поширення наративів про життя видатних особистостей, не усвідомлює 

можливості впливу біографічних наративів на особистісний розвиток; 

низька сформованість пізнавальної потреби як відчуття внутрішньої 

необхідності в самоосвітній діяльності, використовує репродуктивне 

відтворення навчального матеріалу, низький рівень сформованості 

комунікаційних та рефлексивних потреб, не спрямовує зусилля на 

оволодіння новими технологіями для створення біографічних 

цифрових наративів, виявляє інертність та байдужість в процесі 

проектування й колективного обговорення контенту 

біографічногоцифрового наративу; не виявляє активності у опануванні 

й застосуванні нових технологій.   

 
 6.2 Характеристика перебігу формувального експерименту у вищих 

навчальних закладах України та Польщі 

 

З метою експериментальної перевірки ефективності розробленої 

методичної системи проектування  біографічних цифрових наративів була 

організована дослідно-експериментальна робота, яка проводилася протягом 

2012-2015 років у вищих навчальних закладах України (Полтавський 

національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка) та Польщі 

(Університет Яна Кохановського в Кельцах філія в місті Пьотрков 

Трибунальський) і охопила 126 українськихта 124 польськихстудентів 
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(загальна кількість – 250 осіб). У ході формувального експерименту 

практична реалізація методичної системи проектування біографічних 

цифрових наративів розпочалася в рамках вивчення наступних навчальних 

дисциплін: «Педагогічна діагностика й терапія», «Педагогічна діагностика й 

підтримка», «Інноваційні форми навчання», «Сучасні тенденції освітнього 

простору» (Університет педагогічних наук в м. Пьотрков Трибунальський), 

«Педагогіка вищої школи», «Соціальна педагогіка», «Методика викладання 

образотворчого мистецтва» (Полтавський  національний педагогічний 

університет імені В.Г. Короленка).   

Зазначимо, що вибір польського навчального закладу для проведення 

дослідження пояснюється такими чинниками: а) польська система вищої 

педагогічної  освіти активно використовує американський досвід, в тому 

числі щодо формування мистецько-педагогічних, цифрових умінь у 

майбутніх магістрів освіти; б) спорідненість культур, історичного досвіду, 

подібність систем вищої освіти; в) можливість проведення 

експериментального дослідження у зв’язку з підписаною угодою про наукову 

співпрацю та володінням польською мовою дисертанта.  

Вибір Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка в якості базового експериментального закладу в Україні було 

здійснено на основі таких чинників: 

 а)  підготовка майбутніх магістрів освіти ґрунтується на концепції 

розвитку у студентів педагогічної майстерності І.А. Зязюна, що передбачає 

наявність сформованих у них когнітивно-творчих, мистецько-педагогічних 

умінь; 

 б)  наявність у навчальних планах підготовки майбутніх магістрів 

освіти дисциплін, котрі формують креативно-педагогічні та мистецько-

педагогічні уміння, що певною мірою вирівнює стартові умови початку 

експериментального дослідження, оскільки проектування біографічних 

цифрових наративів передбачає реалізацію наративно-цифрового підходу, 

завдяки якому активізуються когнітивно-творчі та мистецькі уміння. 
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Ефективність впровадження методичної системи проектування 

біографічних цифрових наративів в навчальний процес майбутніх магістрів 

освіти було перевірено в ході формувального експерименту. Його 

завданнями були перевірка  гіпотези дослідження про те, що впровадження  

методичної системи проектування  біографічних цифрових наративів у 

навчальний процес майбутніх магістрів освіти сприятиме підвищенню  його 

ефективності;оскільки сприятиме розвитку в студентів когнітивних, творчих 

та технологічних умінь, формуватиме рефлексивне педагогічне мислення, 

сприятиме процесам самопізнання й саморозвитку, вцілому забезпечуватиме 

підвищення рівнів сформованості цифрової компетентності. 

Основною метою експерименту було отримання порівняльних 

показників  рівнів сформованості цифрової компетентності у майбутніх 

магістрів освіти, що давало б підстави стверджувати про тенденцію 

підвищення ефективності навчального процесу шляхом реалізації методичної 

системи проектування біографічних цифрових наративів. У ході 

формувального експерименту необхідно було розв’язати наступні завдання: 

• експериментально підтвердити доцільність впровадження 

методичної системи проектування біографічних цифрових 

наративів у навчальний процес майбутніх магістрів освіти; 

• експериментально перевірити ефективність впровадження 

розробленої методичної системи у вищих навчальних закладах 

України та Польщі; 

• виявити динаміку зростання показників  цифрової компетентності 

майбутніх магістрів освіти до проектування біографічних цифрових 

наративів; 

• вивчити вплив впровадження авторської методичної системи на 

розвиток у студентів когнітивних, творчих, технологічних, 

рефлексивних умінь; 
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• перевірити доцільність змісту та компонентної структури 

методичної системи проектування біографічних цифрових 

наративів у навчальному процесі майбутніх магістрів освіти. 

Достовірності експериментальних даних, отриманих в ході  

формувального експерименту, сприяли наступні чинники: 

• експеримент проводився в умовах традиційного навчального 

процесу зарубіжних та вітчизняних вищих навчальних закладів; 

• у всіх вищих навчальних закладах, де проводився експеримент, 

використовувались однакові програми (заходи) підготовки 

майбутніх магістрів освіти до проектування біографічних цифрових 

наративів; 

• студенти мали рівноцінний доступ до інформаційних джерел, 

науково-методичних матеріалів, консультативної допомоги;  

До чинників, які певним чином ускладнювали проведення 

експерименту можемо віднести: 

• неоднорідність (за віком, професійним стажем) магістерських груп 

в Україні та Польщі; 

• різний рівень технічного забезпечення вищих навчальних закладів в 

Україні та Польщі. 

Формувальний експеримент  складалася з трьох етапів: підготовчого, 

організаційно-консультативного та реалізаційного. Підготовчий етап 

формувального експерименту передбачав реалізацію таких завдань:   

• визначити навчальні заклади у яких буде проводитись 

формувальний експеримент; 

• визначити експериментальні групи; 

• розробити інформаційний навчально-методичний контент (для 

проведення консультативних семінарів, тренінгів та майстер-

класів); 
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• розробити загальні рекомендаційні матеріали, щодо реалізації 

наративно-цифрового підходу у навчанні; проектів з використанням 

цифрових наративів; 

• провести організаційну роботу зі створення ініціативних груп, до 

складу яких входили б зацікавлені студенти та викладачі, що добре 

володіють інформаційно-комунікаційними технологіями з метою їх 

часткового залучення до проведення практичних семінарів у ході 

експерименту. 

Другий етап формувального експерименту – організаційно-

консультативний, в свою чергу, передбачав: 

• провести підготовчу роз’яснювальну роботу з адміністративними 

працівниками (декани факультетів, завідувачі кафедр, методисти) 

щодо можливості й специфіки проведення експериментального 

дослідження у обраних навчальних закладах; 

• ознайомлення зі змістом, структурними компонентами та формами 

практичного впровадження у навчальний процес майбутніх 

магістрів освіти методичної системи проектування біографічних 

цифрових наративів;   

• визначення навчальних дисциплін, на яких може впроваджуватись, 

перевірятись ефективність авторської методичної системи; 

узгодження питань щодо використання матеріалів передбачених 

для самостійного опрацювання студентами; 

• з’ясування питань щодо можливості використання технологічної, 

матеріально-технічної бази та ресурсів джерельного бібліотечного 

фонду вищих навчальних закладів у процесі проведення 

експерименту. 

На третьому реалізаційному етапі дослідно-експериментальної роботи 

були відібрані контрольні (125 осіб) та експериментальні групи (125 осіб). В 

українських контрольних і експериментальних групах кількість студентів 
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була однаковою і становила – 63 студенти в кожній з них. В польських 

групах, як у контрольних так і експериментальних, було по 62 студенти.  

  На цьому етапі експерименту почалася підготовка студентів, що 

входили до експериментальної групи, до процесу проектування біографічних 

цифрових наративів у відповідності з розробленою методичною системою. 

Вона передбачала дотримання теоретично обґрунтованих етапів підготовки, 

ознайомлення з новими підходами до створення та презентації змістового 

контенту навчального матеріалу, використання сучасних технологій для його 

створення, а також застосування різних форм, методів, прийомів роботи та 

творчих завдань. Кожний етап підготовки завершувався контрольними 

зрізами на основі анкетування, спосереження, аналізу студентських робіт, що 

дозволило простежити динаміку змін  сформованості цифрової 

компетентності студентів експериментальних груп  щодо проектування 

біографічних цифрових наративів (Див. Дод. К).  

Експериментальна перевірка методичної системи розпочалася з 

проведення циклу проблемно-інструктивних семінарів. Метою першого 

проблемного семінару «Цифрова ера й наратив: теорія і практика 

міждисциплінарних досліджень». семінару було виявлення розуміння й 

ставлення студентів до інноваційних процесів, що трансформують освітню 

галузь, впливають на соціальні зрушення в суспільстві, світовому 

співтоваристві й викликають відповідні зміни у науково-педагогічній сфері 

діяльності, а також ознайомлення студентів з проблемою впливу постійно 

еволюціонуючих технологій на збереження людської ідентичності, процеси 

самопізнання й саморозвитку людини в швидкозмінному інформаційному 

соціумі, що є одним з пріоритетних напрямів освіти.  

На початку семінару присутнім було запропоновано обговорити в 

аудиторії власне розуміння запропонованої проблеми, висловити свої думки, 

щодо її актуальності, важливості, розробленості, пояснити в чому полягає 

суть відмінностей традиційного навчання і навчання, що передбачає 

використання наративів, чи є необхідність подальшого її дослідження та 
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розв’язання. Слід відмітити, що на початку дискусії жоден із присутніх 

взагалі не міг чітко пояснити своє розуміння даної проблеми. Незначна 

кількість студентів на цьому семінарі, повідомила про те, що термін 

«наратив» вони чують не вперше, і що він означає розповідь, але пояснити у 

чому полягає різниця чи розбіжності у трактуванні, не можуть.  

Під час семінару студентів було ознайомлено з проблемою 

наративізації соціогуманітарних наук, що  поширилася в сітовому освітньому 

просторі наприкінці минулого століття; було пояснено у чому полягає 

різниця між традиційною розповіддю й наративом; обговорено як наратив 

впливає на розкриття пізнавального й творчого потенціалу особистості, 

сприяє гуманізації, індивідуалізації та демократизації навчально-виховного 

процесу; з’ясовувались можливості наративу впливати на розвиток 

креативності.  

Подальша робота на семінарі була спрямована на виявлення суттєвих 

ознак наративного підходу у освіті й комунікації, з’ясування, що при 

наративній взаємодії суб’єктів навчального процесу, важливими елементами 

є рефлексивність, гармонійне поєднання й використання вербальних методів 

інтерактивного засвоєння знань, наративних джерел (автобіографічних, 

біографічних, педагогічних наративів та ін.) та застосування інформаційно-

комунікаційних технологій. Студенти дізналися, що традиційне 

конструювання наративів в усній або письмовій формі побудоване на засадах 

усної традиції передачі інформаційних повідомлень  (з давніх часів виникло 

усне слово, потім писемне й друковане; з розвитком технологій були відкриті 

нові засоби передачі інформаційних повідомлень: фото, радіо, телебачення, а 

з появою Інтернету людство отримало можливість без обмежень 

обмінюватися своїми повідомленнями, історіями з іншими). В результаті 

отриманої інформації та обміну думок, студенти самостійно прийшли до 

висновку, що останні досягнення в галузі розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій органічно додають до попередніх знань нове 
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розуміння, що таке «цифровий наратив» і як його можна розповідати й 

презентувати. 

У результаті обговорення переважна частина студентів схвально 

віднеслась до необхідності використання цифрових наративів у навчальному 

процесі, так як вважала використання сучасних технологій невід’ємною 

частиною навчального процесу. Разом з тим, серед студентів виявилася група 

осіб, які висловили побоювання щодо своїх умінь і рівня підготовленості до 

самостійного створення цифрових наративів. В результаті висловлення 

різних міркувань, виникла дискусія у процесі якої було з’ясовано, що 

наративний підхід до створення й інтерактивного засвоєння знань, вимагає 

підвищення рівня навчальної підготовки студентів стосовно якості 

сформованих умінь (когнітивних, творчих, технологічних) та професійних 

компетентностей (прогностичних).  

Підсумком проведеного семінару було визначення студентами умінь 

найбільш необхідних для успішного створення наративу. До цих умінь 

студенти віднесли: –  уміння використовувати сучасні технології, –  уміння 

знаходити потрібну мультимедійну інформаційні повідомлення, – уміння їх 

декодувати, – уміння інтерпретувати інформаційні повідомлення, –  уміння 

критично аналізувати інформаційні повідомлення, – уміння відбирати 

інформаційні повідомлення, – уміння перетворювати інформаційні 

повідомлення, – уміння генерувати нові інформаційні повідомлення, – уміння 

презентувати інформаційні повідомлення.    

Наступний семінар «Цифрові наративи: історія, теорія, перспективи 

розвитку» був присвячений ознайомленню  майбутніх магістрів освіти з 

методикою проектування цифрових біографічних наративів. Студенти 

дізналися, що цифрові наративи охоплюють шість напрямів навчання, що 

відповідають Національним стандартам застосування технологій в освіті 

(NETS), а саме: дослідження й отримання інформації; творчість як пошук 

нових рішень; розвиток критичного мислення при розв’язанні проблем і 
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прийнятті рішень; комунікація й співпраця; розуміння принципів роботи 

технологій; використання цифрових технологій. 

Ознайомлення студентів з методичною системою проектування 

біографічних цифрових наративів розпочиналося з демонстрації створеного 

цифрового біографічного наративу про видатних Людей світу (М.М. Амосов, 

В.М. Глушков, І. Сокульський), що дало можливість наочно представити 

авторський цифровий наратив з метою отримання рефлексії (думки, 

ставлення) студентів стосовно доцільності використання такої технології в їх 

навчальному процесі. 

При обговоренні презентованих цифрових біографічних наративів 

студентами висловлювались думки, що така форма подачі інформації дає 

можливість по новому подивитися на Людину, діяльність якої внесла   

безцінний доробок у скарбницю духовних і матеріальних надбань людства; 

переважна більшість студентів зробила висновок, що їх досвід вивчення 

життєдіяльності видатних особистостей носив, у значній мірі, 

формалізований характер (крім випадків, коли викладач чи учитель знав те, 

чого не було в підручниках), коли просто вивчалася хронологія життя, 

конкретні дати, події за якими навіть при пильній увазі не можна знайти   

саму людину з її думками, переживаннями, радощами чи сумнівами, 

ставленням до життя, природи, інших людей, випробуваннями, які довелося 

пройти на шляху досягнення мети. Тому, як правило, навіть самі величні 

досягнення чи грандіозні відкриття сприймалися досить звично й буденно. 

Частина студентів висловила думки, що отримана ними в такий спосіб 

інформація не викликала великого зацікавлення особистістю, що вивчалась. 

Колективне обговорення дало можливість студентам з’ясувати сутність 

біографічного цифрового наративу й  визначити його як рефлексивну оповідь 

про історію людського життя або його епізод, представлену за допомогою 

різних  технологій. 

Після цього студенти безпосередньо ознайомлювались з методичною 

системою проектування біографічних цифрових наративів, яка передбачала  
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реалізацію п’яти взаємопов’язаних між собою компонентів: аксіологічно-

мотиваційного, змістового, технологічно-базисного, праксеологічно-

творчого, результативно-рефлексивного (детальний опис якої представлено у  

п’ятому розділі, п. 5.3).  

При обговоренні аксіологічно-мотиваційного компоненту студентами 

висловлювались думки про те, що кожна людина має свої здібності, таланти 

(в дитинстві процес самовираження відбувається природньо: дитина малює, 

ліпить, конструює, розбирає, шукає, ламає –  досліджуючи, створює звукові, 

драматичні образи та ін.) виростаючи ж, більшість людей не повертається до 

внутрішніх джерел своєї творчості (креативних практик), аргументуючи це 

тим, що творчість вимагає спеціального і розвиненого дару, схильності, 

уміння, часу, умов… Переважна більшість студентів були переконані, що 

одним з найголовніших завдань будь-якого навчання є завдання відчути, 

побачити й відкрити в людині її здібності й таланти, так як стимулювання 

людини до позитивної самоекспресії може спричинити як індивідуальні, так і 

соціальні зміни.  

Відмітимо, що в процесі обговорення важливості впровадження 

методики проектування біографічних цифрових наративів у студентів не 

виникло сумнівів, що її реалізація сприятиме розвитку творчості, професійної 

та інформаційно-комунікаційної компетентностей, разом з тим, у незначної 

групи студентів все ж виникли питання щодо важливості опанування ними 

цією методикою, важливими були питання стосовно того, яким чином 

проектування цифрового біографічного наративу впливає на процеси 

самопізнання .  

Особливу заінтересованість у чисельної групи студентів викликав 

змістовий компонент методичної системи, який ґрунтується на застосуванні 

суб’єктивно-особистісного підходу до створення матеріалів, що стосуються, 

не тільки загальновідомих, а й унікальних, невідомих широкому колу фактів 

та аспектів життя людини. Велика група студентів звернула увагу на те, що 

при створенні біографічного цифрового наративу необхідно опрацьовувати 
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значний масив навчально-інформаційного контенту (різні періоди життя, 

сім’я, родина, школа, друзі, вчителі, постаті, знакові події, професійний 

шлях, міжособистісні стосунки, умови, що сприяли розвитку здібностей, 

обдарувань особистості, цінності, ідеали, мотиваційні установки, сформовані 

комплекси та ін.), були студенти, які цікавились за який часовий термін вони 

повинні навчитися проектуванню біографічних цифрових наративів .   

Високий рівень зацікавленості виявили студенти і до праксеологічно-

творчого компоненту методики, що поєднує методику біографічного 

дослідження й технології створення та презентації біографічних цифрових 

наративів у ході алгоритмізованої діяльності. При обговоренні цього етапу 

проектування студенти цікавились важливістю дотримання послідовності 

виконання запропонованого алгоритму при його реалізації, можливістю  

зменшення його компонентів, зокрема демонстрації  та оцінювання  

створеного цифрового наративу; досить значна група студентів висловила 

сумніви щодо необхідності реалізації на цьому етапі компоненту, що 

передбачає проектування подальшої творчої діяльності . 

Розглядаючи технологічно-базисний компонент методики увага 

студентів була сфокусована на виборі широкого масиву технічних засобів 

(комп’ютери, планшети, мобільні телефони, відеокамери), з якого студенти 

можуть вибрати для творчого самовираження й створення смислового змісту 

найзручніші для них. Також робився акцент на вивченні нового програмного 

забезпечення, що допомагає у виборі зображення, редагуванні відео, 

додаванні музики, створенні закадрових коментарів, заставок на веб-

сторінках, вставити інтерактивні функції для участі читачів та ін. При цьому 

частина студентів  висловила певну стурбованість щодо опанування ними 

відповідним програмним забезпеченням, що використовується при створенні, 

моделюванні й презентації біографічних цифрових наративів й дозволяє 

об’єднувати різні інформаційні джерела й зрозуміло представляти аудиторії 

авторський цифровий наратив.  
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При обговоренні результативно-рефлексивного компоненту методики 

студенти були майже одностайні в тому, що реалізація методики 

проектування біографічних цифрових наративів надає навчальному процесу 

дослідницько-творчого характеру. Разом з тим, були студенти , які звертали 

увагу учасників семінарів на те, що проектування цифрових біографічних 

наративів несе серйозне навчальне навантаження, оскільки у ньому повинен 

бути представлений концентрований обсяг знань, а для цього необхідно 

досить ретельно вивчати предмет дослідження, перевіряти зміст зібраних 

інформаційних матеріалів, продумувати яким чином їх представити у 

цифровому наративі. Відмітимо, що після завершення полеміки, що 

виникала, значна частина студентів погоджувалася з такою точкою зору, 

серед учасників семінарів були також і студенти, що не приймали участі в 

обговореннях і досить пасивно реагували на спроби їх залучити до активного 

обговорення. 

У підведенні підсумків цього семінару студенти визначали шляхи 

налагодження ефективної взаємодії у процесі проектування цифрових 

біографічних наративів, а також у якій формі, індивідуальній чи груповій, 

вони будуть їх проектувати. Значна кількість студентів експериментальних 

груп  обрала групову форму роботи. Слід відмітити, що до групи студентів, 

які обрали індивідуальну форму проектування біографічних цифрових 

наративів відносились ті, що добре володіли сучасними технологіями, 

комп’ютерними програмами, займалися неформальною освітою, 

мистецькими видами діяльності, що були їх захопленням (володіли 

комп’ютерним дизайном, відвідували танцювальні, хорові та вокальні 

колективи, спортивні секції, творчі майстерні, театральні студії, займалися 

малюванням, фотографуванням, туризмом, писали сценарії до студентських 

заходів, працювали волонтерами, системно організовували акції соціальної 

допомоги і підтримки інших).  

Результатом проведеного семінару було визначення форм організації 

процесу проектування студентами цифрових біографічних наративів 
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(індивідуальна, групова), налагодження консультативної роботи в групах 

(колаборативної) щодо розподілу функціональних обов’язків між їх 

учасниками, були вибрані особистості, про яких будуть створюватись 

цифрові наративи, з’ясовано які провідні ідеї необхідно виокремити та яким 

проблемним питанням слід приділити більш ретельну увагу, також визначено 

яким чином буде здійснюватися співпраця міх учасниками проектування та 

як буде представлено біографічний цифровий наратив.  

Черговий семінар «Світ розумних технологій» був присвячений 

ознайомленню студентів з технологіями, які можуть бути використані в 

процесі створення цифрового біографічного наративу. Цей семінар носив 

інструктивний характер, тому до участі в ньому залучалисьвикладачі, що 

викладають у навчальних закладах викладають предмети «Комп’ютерні 

технології в освіті», «Основи комп’ютерної грамотності», «ІКТ в освіті». 

На семінарі студенти були ознайомлені з технологічним та 

матеріальним забезпеченням (комп’ютер, відеокамера, нетбук, смартбук, 

айфон, комп’ютерний мікрофон або звуковий записувач, цифрові образи, 

відео, динаміки, навушники, доступ до Інтернету, засоби для збереження 

спроектованого цифрового наративу),  що необхідне в процесі створення 

цифрових біографічних наративів. Студенти отримали інформаційні 

повідомлення щодо програм, які можна використовувати в процесі 

проектування (Power Point 2010, Microsoft’s FotoStory, Windows MovieMaker 

та ін.).  

У процесі обговорення було з’ясовано, що оскільки цифровий наратив 

включає в себе візуалізацію, відео, звук й інші види передачі інформації, то 

більша частина студентів може створити найпростіший цифровий наратив, 

яким може бути презентація створена в PowerPoint, адже передавати 

повідомлення через образи, є більш ефективним, ніж якщо просто передати 

їх через звук. Оскільки майже всі студенти уміли створювати текстові 

наративи в цій програмі, було прийнято рішення спробувати створити 
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перший варіант біографічного цифрового наративу саме за допомогою цієї 

програми. 

На цьому етапі експерименту основний критерій вибору технологій був 

простим, і в першу чергу передбачав доступність та безкоштовність для 

студентів (до найбільш доступних були віднесені технології, які базуються на 

Windows – PowerPoint, FotoStory, MovieMaker). Студентам було також  

рекомендовано використання можливостей технології другого покоління 

сервісів мережі Інтернет – Веб 2.0, яка сьогодні здебільшого означає не 

стільки сукупність певних конкретних технологій, скільки саму філософію 

представлення інформації у веб-орієнтованому середовищі. У процесі 

обговорення студенти висловлювали думки, що тенденція до нагромадження 

величезної кількості мікроконтентів і можливості творчого вибору з поміж 

них постійно зростає. Значна група студентів відмітила, що Веб 2.0 сприяє 

побудові інформаційних мережних співтовариств, які об’єднуються для 

досягнення відповідної мети, спільного використання веб-ресурсів, обміну 

досвіду, і це, в свою чергу, створює необмежені можливості для обміну 

цифровими наративами через соціальні мережі, блоги, YouTube. 

Крім цього на семінарі студентів було ознайомлено з можливостями 

програм MovieMaker та PhotoStory, що розширюють можливості 

комбінування в цифрових біографічних наративах тексту, зображень, звуку. 

Студенти отримали інформацію про те, що програма WindowsMovieMaker 

призначена для створення, редагування і монтажу відеороликів (створення 

архіву відеоматеріалів, нарізування, склеювання,  редагування й покращення 

кадрів, додавання й корегування звуку та титрів), які можуть бути 

використані в якості елементів презентацій, відео лекцій, відео уроків, а 

також поширюватися в Інтернеті за допомогоюWeb-технологій; програма 

PhotoStory дозволяє створювати цифровий наратив (аудіовізуальні 

презентації на основі колекції фотографій, зображень). Ця програма дає 

можливість редагувати фотографії, персоналізувати їх з підписами, додавати 

звукові ефекти, фонову музику, текст, коментарі, оповіді до кожної з 
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фотографій. Студенти отримали інформацію на яких сайтах можна отримати 

ці та інші програми, які використовуються для створення цифрових 

наративів, а також ці сайти включають ресурси від державних департаментів, 

освітніх організацій і компаній, що забезпечують відповідними матеріалами 

освітян. 

Під час дискусії, що виникла в результаті підвищеного інтересу до 

проблеми інтеграції технологій в освітню діяльність, наявних у них умінь 

щодо їх розв’язання, студенти продемонстрували здатність критично 

мислити, толерантно висловлювати свої думки, уміння відстоювати свої 

погляди та переконання. Заслуговують також на увагу рефлексії студентів 

стосовно важливості впровадження біографічних цифрових наративів у 

навчальний процес: «Цифрові наративи нам передати ідеї, і що важливо, 

емоції, які було б дуже проблемно пояснити у письмовій формі», «Це й 

справді супер можливість висловити свою думку викладачу, а може, навіть і 

бути почутим ним, адже кожен з нас хоче, щоб його розуміли», «З кожним із 

нас трапляється безліч історій з яких складається життя, вони радують і 

засмучують, окрилюють і пригнічують, а деякі просто допомагають вижити. 

Це звичайно особистий досвід, але може комусь він стане в пригоді. А 

створення історії про людину, яка вже чогось досягла у житті, спроба 

зрозуміти через що їй довелося пройти, що пережити, що відчувати – це 

унікальна можливість, запитати себе: «А хто ти?», «А як же ти?», «Цифровий 

наратив – унікальна можливість, твій шанс заявити про себе цілому світу». 

Доречним буде відмітити, що частина студентів експериментальних груп 

наголошувала на необхідності створення віртуальних спільнот в процесі 

Інтернет комунікації, за допомогою яких розв’язувалася ціла низка 

виникаючих проблем (обмін матеріалами, критичний аналіз створеного 

контенту, допомога, комунікація, співпраця, обмін досвідом). 

 Слід відзначити, що переважна більшість  студентів визнала, що рівень 

їх технологічної компетентності підвищується, в переважній більшості, за 

рахунок самоосвіти, коли виникає така необхідність, і частково за рахунок 
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передбачених програмами навчання занять, але носить все ж не системний 

характер, тому потребує якісного вдосконалення А, оскільки, зазначали деякі 

студенти, «створюючи свій цифровий наратив ти і письменник, і режисер, і 

драматург, і продюсер, і тому слід замислитись, як з цим справитись?» 

необхідно опановувати потрібні для цього знання й уміння. 

В результаті проведених семінарів студентами були прийняті рішення 

щодо опанування необхідними технологіями для успішного проектування 

біографічних цифрових наративів, частина студентів запропонувала кращі зі 

створених цифрових наративів розмістити в Інтернет просторі на сайтах 

соціальних мереж Facebook, Youtube, Instagram, що дають можливість 

створювати профілі з фотографіями, списками інтересів, різними особистими 

даними, спілкуватися з друзями та іншими користувачами, а також 

створювати й приєднуватися до груп за інтересами .   

 Під час проведення формувального експерименту значна частина 

студентів експериментальних груп виявили велику зацікавленість проблемою 

нових підходів до використання цифрового мистецтва в сучасному 

навчальному процесі. Виникла необхідність її розв’язання. Було прийнято 

рішення  про проведення тематичного круглого столу «Мистецтво у цифрову 

еру». Основним завданням було створення інформаційно-дослідницького 

простору для ознайомлення з сучасними тенденціями у розвитку означеної 

проблеми та отримання студентами нового спектру психолого-педагогічних 

та культурологічних знань, наративних стратегій, що допоможуть їм 

підвищити свій освітній рівень та позитивно вплинуть на  процес 

проектування цифрових біографічних наративів. До участі у ньому були 

залучені провідні фахівці в галузі викладання мистецтва, культурології, 

працівники бібліотечної та музейної справи. Доповіді та виступи були 

наступної тематики: «Візуальне мистецтво кінця ХХ – початку ХХІ 

століття», «Мистецтво і цифрові технології», «Віртуальні музеї – мистецтво 

без меж», «Електронна бібліотека – вимога часу чи альтернатива». 
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Студенти  були поінформовані про цифрове мистецтво, що трактується 

як творча діяльність, що ґрунтується на використанні інформаційних 

(комп’ютерних) технологій, результатом якої є художні витвори в цифровій 

формі. Викладачі мистецьких дисциплін повідомили, що у широкому 

розумінні категорія «цифрове мистецтво» застосовується до сучасного 

мистецтва, що створюється при допомозі цифрових технологій, які 

дозволяють трансформувати традиційні види мистецтва (наприклад, такі як 

живопис, малюнок, скульптуру) у нові форми мережного мистецтва, зокрема, 

цифрові інсталяції (цифровий дизайн), віртуальний мистецький простір 

(віртуальні картинні галереї, віртуальні музеї), які зараз чекають свого 

визнання в художній практиці.    

У процесі обговорення студенти звернули увагу на важливість   

використання цифрового мистецтва у процесі проектування цифрових 

біографічних наративів, оскільки при їх створенні можуть бути використані 

як твори традиційного мистецтва, що були переформатовані в цифрову 

форму, що відтворює аутентичний первинний матеріальний носій 

(відсканована фотографія, малюнок, картина, архівний документ та ін.), так і 

принципово нові види художніх творів, основним середовищем існування 

яких є комп’ютерний простір. Переважна більшість з них висловила бажання 

брати участь у таких заходах, потребу в залуженні до участі в них провідних 

науковців в галузі інформаційно-комунікаційних технологій, цифрової 

гуманістики,  педагогів та психологів практиків. 

Підводячи підсумки роботи круглого столу студенти прийшли до 

висновку, що використання мистецтва у поєднанні мультимедійними, 

зокрема, цифровими засобами й сучасними комп’ютерними технологіями є в 

сучасних умовах необхідною складовою навчального процесу на різних 

освітніх рівнях, потужним потенціалом для його удосконалення й надає 

унікальну можливість сфокусувати увагу на розв’язанні проблеми піднесення 

культурного рівня кожної людини, збереження та розвитку її творчого 
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начала, особистісної неповторності, розуміння необхідності постійного 

самовдосконалення й саморозвитку. 

У ході формувального експерименту для з’ясування доцільності, 

результативності проведених інформаційно-консультативних та 

організаційно-інструктивних заходів (семінарів, круглих столів, 

консультацій, інструктажів) з метою отримання даних про ступінь розкриття 

обговорюваних проблем, розв’язання поставлених завдань проводились 

анкетування, експрес-опитування студентів. Така форма одержання 

інформаційних даних від студентів, їх відгуків та рефлексій щодо змістового 

контенту, ефективності проведеного заходу мала надзвичайну цінність, так 

як уможливила інтерактивність взаємодії учасників процесу, швидке 

визначення переліку питань, що потрібно розглянути, з’ясування моментів, 

які для когось залишились не зрозумілими, прийняття до уваги слушних 

зауважень та пропозицій, що могли б покращити організацію процесу 

проектування біографічних цифрових наративів. 

Інтерактивна взаємодія, спільне обговорення проблем, які потрібно 

розв’язати, позитивна атмосфера й дружна співпраця на семінарах сприяли 

тому, що колегіально були прийняті рішення, розпочати процес 

проектування біографічних цифрових наративів зосередивши більш ретельну 

увагу на праксеологічно-творчому компоненті методики. Цей компонент 

передбачає не тільки використання технології створення й презентації 

цифрових наративів у ході алгоритмізованої діяльності, а ще й досить 

важливі уміння  проводити біографічне дослідження.  

 Зауважимо, що на цей момент більша частина студентів  

експериментальних груп володіла достатніми уміннями щодо роботи з 

програмою PowerPoint, тому було прийнято рішення розпочати процес 

проектування цифрових біографічних наративів саме за її допомогою, тобто у 

формі презентацій, з наборів слайдів, у яких текст поєднується з графічними 

об’єктами, фотокартками, звуком, відео. Це дало можливість студентам 

зосередити більш пильну увагу на процесі біографічного дослідження 
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обраної особистості, а також врахувати думки й побажання аудиторії, щодо 

удосконалення створеного цифрового наративу, оскільки створені в 

PowerPoint слайди можна відразу переглядати і, при потребі, змінювати. 

Разом з тим, слід відмітити, що значна кількість студентів не мала 

необхідних умінь щодо можливості поєднання у презентації текстової 

інформації зі звуком та відео. На цьому етапі експерименту було прийняте 

компромісне рішення, яке уможливило вільний вибір студентів проектувати 

цифровий наратив як індивідуально, так і в групі. При цьому робота в групі 

передбачала розподіл обов’язків таким чином, що студенти з більш високим 

рівнем комп’ютерної грамотності, взяли на себе відповідальність за 

технологічну сторону процесу, а студенти, яким його потрібно було 

підвищити, зосередили увагу на зборі необхідного інформаційного контенту 

майбутнього цифрового наративу. Оцінювання роботи кожного учасника 

процесу проектування, на цьому етапі, відбувалось шляхом колективного 

оцінювання представленого в результаті спільної роботи цифрового 

біографічного наративу.  

На цьому етапі експерименту його учасниками були створені 

біографічні цифрові наративи, які в більшості випадків висвітлювали 

життєдіяльність видатних особистостей, що залишили яскравий, визначний 

слід у галузі розвитку педагогіки та освіти, мистецтві, соціально-політичній 

сфері, медицині, спорті. Слід відмітити, що вибір студентами особистості, 

стосовно якої проводилось біографічне дослідження в переважній більшості 

випадків, визначалось колом професійного спрямування та навчальних 

дисциплін в рамках яких вони проводились. Студенти аргументували свій 

вибір тим, що хотіли біліше дізнатися про людей, які внесли неоцінимий 

вклад у розвиток педагогічної науки та науково-просвітницької діяльності, 

виявити важливі умови, чинники, які позитивно чи негативно впливали на 

виявлення й розвиток її здібностей, обдарувань, з’ясувати на скільки 

важливим і актуальним для сучасників може бути досвід досліджуваної 
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особистості, а також, що змінюється у трактуванні загальнолюдських 

цінностей з плином часу. 

У процесі роботи студенти прийшли до висновку, що програма 

PowerPoint може бути дієвим засобом реалізації творчого задуму, 

висловлення власних думок при інтерпретації та проектуванні цифрового 

наративу, а уміння її ефективно використовувати при проектуванні цифрових 

біографічних наративів є важливою складовою професійної компетентності 

майбутнього вчителя. При цьому слід відмітити, що частина студентів  

цікавилась тим, чи є обов’язковим подальше вивчення технологічних 

аспектів роботи з іншими програмами для проектування цифрових 

біографічних наративів. Разом з тим, більша частина студентів 

експериментальної групи виявила бажання продовжувати вдосконалювати 

свої уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології в 

навчальному процесі,  так як, на їх думку,  проектування цифрових наративів 

на основі поєднання мистецьких та інформаційно-комунікаційних технологій 

підсилює гуманістичну складову їх професійної підготовки, надає їй ознак 

креативності, індивідуальної спрямованості та особистісної значущості. 

Студенти також висловлювали думки про те, що таке навчання дозволить їм 

ширше використовувати цифрові біографічні наративи у подальшій 

професійній діяльності для стимулювання розвитку здібностей учнів, їх 

зацікавлень, дивергентного мислення, що є основою креативної поведінки. 

Подальша експериментальна робота продовжилась проведенням 

практичного семінару «Цифрові аборигени» і «цифрові емігранти»: хто ти?» 

на якому спеціалісти (викладачі вищих навчальних закладів, де проводився 

експеримент) або інструктори (студенти експериментальних груп, з високим 

рівнем технологічних умінь) з використання сучасного програмного 

забезпечення  (робота з програмами  MovieMaker та PhotoStory) проводили 

навчання студентів з практичного використання відповідних програм при 

проектуванні цифрового біографічного наративу. Як показало проведене 

дослідження, студенти, які виявили високий рівень зацікавленості, 
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працелюбність й велике бажання опанувати необхідні програми, були готові 

до  проектування індивідуальних цифрових біографічних наративів. Разом з 

тим була й частина студентів (рівень мотивації і технологічних умінь яких, 

був у порівнянні з високим рівнем нижчим), які виявили бажання 

проектувати цифрові наративи у груповій формі.   

Вважаємо за доцільне, вказати, що більшість цифрових біографічних 

наративів створених у таких групах (зокрема наративи «Зоря дитинства або 

як любити дітей» – присвячено великому педагогу-гуманісту, людині-зорі 

Янушу Корчаку, «Бридке каченя і чарівний лебідь» – про всесвітньо відомого 

данського письменника-казкаря Ганса Хрістіана Андерсена, «Брати Грімм – 

міфи чи реальність» – про Якоба Людвіга і Вільгельма Карла Грімм, 

видатних німецьких вчених-дослідників в галузі мовознавства та усної 

народної творчості (легенд, казок, переказів), «Чарівний світ Діснея» – про 

Уолта Діснея, неперевершеного режисера-мультиплікатора, творця першого 

звукового, музичного та повнометражного мультиплікаційного фільму й 

всесвітньо відомої компанії «The Walt Disney Company», «Леонардо з 

містечка Вінчі» – про одного з найвизначніших представників епохи 

Відродження та ін.) були визнані на цьому етапі, одними з кращих за 

науково-інформаційним змістом, мистецько-технологічним оформленням та 

їх презентацією. Переважна частина студентів висловлювала думки про 

ефективність зваємодії в групах, оскільки розподіл обов’язків, обговорення 

етапів створення та доцільність використання зібраних тих чи інших 

інформаційних матеріалів або форми їх представлення дозволяє враховувати 

різні точки зору стосовно досліджуваної проблеми, уникати багатьох 

неузгодженостей, раціонально використовувати час підготовки цифрового 

наративу, розкрити творчі, організаторські здібності кожного студента. Це, в 

свою чергу, дає підстави зробити висновок про важливість та ефективність 

колаборативної співпраці в ході проектування цифрових біографічних 

наративів.  
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Крім того, як показало здійснене нами дослідження, робота по 

проектуванню цифрових наративів сприяє появі у студентів мотивації щодо 

розробки навчальних проектів з використанням сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. У ході експерименту, ознайомившись з великою 

кількістю цифрових наративів про видатних особистостей, з їх життям, 

частина студентів вийшла з ініціативою створення цифрових біографічних 

наративів про людей, які невідомі широкому загалу, але на їх думку, вони 

заслуговують, щоб про них дізналися інші.  Слід також відмітити, що нами 

було проведено опитування студентів, щодо форми організації перевірки 

результатів їх навчальних досягнень (рівня засвоєння навчального 

матеріалу). Результати засвідчили, що переважна більшість з них надає 

перевагу творчій роботі по створенню цифрового продукту присвяченому 

певній темі, вивченому матеріалу, ніж традиційним (усним чи письмовим) 

формам контролю. 

Для оцінювання й перевірки рівня сформованості у студентів 

необхідних умінь для проектування цифрових біографічних наративів та 

динаміки їх змін в процесі експерименту були створені групи, до яких 

входили викладачі, студенти та спеціалісти в галузі використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Робота цих груп  

відбувалась шляхом оцінювання індивідуально створених цифрових 

біографічних наративів на основі визначених критеріїв. При оцінюванні 

цифрового біографічного наративу кожному студенту кожним з експертів 

виставлялися бали (від 1 до 3) по кожному критерію, якщо група, що 

оцінювала цифровий наратив студента, складалася з трьох осіб, то виставлені 

ними бали додавались, отримана сума ділилась на 3, результат 

заокруглювався до десятих.  Оскільки оцінювання передбачалось по трьом 

критеріальним групам, кожна з яких складалася з трьох критеріїв, то 

максимальна кількість балів, яку міг отримати студент становила – 54 бали, 

мінімальна – 18 балів. Кількісні  показники отримані в результаті 



338 

 

формувального експерименту детально представлені у наступному параграфі 

дисертаційного дослідження (Див. Р. 6, п. 6.3). 

Творча взаємодія й бажання студентів співпрацювати в групах 

спонукали й уможливили в ході формувального експерименту розпочати 

роботу над цифровими наративними проектами, які передбачали проведення 

певного дійства (заходу), в якому цифровий біографічний наратив був тільки 

складовою частиною розробленого сценарію, що на початку проведення 

експерименту не планувалось. Робота над такими проектами включала 

організацію інтерактивної (від англ. inter – «взаємний», act – «дія») співпраці 

між учасниками проекту, яка полягає в залученні усіх учасників до процесу 

пізнання, спонукає критично мислити, вирішувати різні за складністю 

проблеми, зважувати й обмірковувати альтернативні думки, приймати 

продумані рішення, вчить брати участь у дискусіях, наративних стратегіях, 

спілкуванні з іншими людьми. На початку створення таких проектів, ми 

рекомендували його учасникам звернути увагу на певний алгоритм дій, що є 

похідним від загальної моделі створення цифрового наративу, але має свою 

специфіку. 

На підготовчому етапі створення цифрового наративного проекту 

студентам пропонувалось застосування прийомів наративної взаємодії до 

яких можна віднести такі прийоми та стратегії: «Сторінки старих казок 

мовою різних професій», «Переозвучення популярного мультфільму», 

«Рецензія на фільм», «Новина одним рядком», «Про що говорить картина», 

«Наукова доповідь: «Рядками народного прислів’я», «Рекламний проспект», 

«Чарівна візитна картка», «Про що мовчать стіни університету», «ЖЗР – 

життя забутих речей»,  «Драматизація байки», «Ексклюзивне інтерв’ю», «Ще 

та екскурсія» та ін. 

Представимо коротку характеристику деяким з них. Так, наративна 

стратегія «Наукова доповідь: «Рядками народного прислів’я» передбачала 

ознайомлення студентів з інформацією, про наукові здобутки, що 

висвітлюються у наукових джерелах, доповідях (у яких, в переважній 
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більшості, повідомляється про дослідження, експерименти, пошуки й 

відкриття). Студентам пропонувалось уявити, змоделювати й реалізувати 

ситуацію, в якій вони виступають доповідачами наукової конференції 

присвяченої проблемі достовірності народних прислів’ їв («Не все те золото, 

що блищить», «З розумним краще загубити, чим з дурнем знайти», «Вік живи 

– вік учись» та ін.). Студенти мали можливість обирати прислів’я за власним 

бажанням і готували доповідь, яка б довела або спростувала висловлений у 

прислів’ ї смисловий зміст. Ця стратегія була спрямована на розвиток 

когнітивних здібностей, уміння аргументувати, доводити свою точку зору, 

сприяла переосмисленню й засвоєнню культурної спадщини, досвіду народу, 

збагаченню й урізноманітненню лексичного запасу та метафоричності 

мовлення студентів (розвиток умінь доречно вживати у власному мовленні 

прислів’я, як стислі, дотепні, влучні та повчальні мовленнєві конструкції).   

Наративна стратегія «ЖЗР – життя забутих речей» – реалізувалася 

шляхом залучення студентів до придумування (створення) невеличких 

наративів, що були б присвячені не людині, а предмету, що закінчує своє 

активне існування в матеріальному світі (загубленому щоденнику, списаному 

зошиту, проколотій шині, навушникам, що поламалися, батареї мобільного 

телефону, що постійно розряджається, майже порожній сірниковій коробці, 

пластиковій дискеті, електролампі, що почала яскраво світити та ін.). 

Створені наративи бажано було представити з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій. Така наративна стратегія дозволяє студентам 

розвивати уяву, творче мислення, вдосконалювати комунікативні та 

інформаційно-комунікаційні здібності, удосконалювати уміння публічних 

виступі Використання таких стратегій створює сприятливе середовище для 

особистісного вираження потреб кожного студента, поліпшує комунікативні 

уміння (уміння розмовляти, оповідати, писати, моделювати, драматизувати, 

співати та ін.), дозволило студентам налагодити дружні стосунки в групах, 

навчитися творчо взаємодіяти, розподіляти обов’язки, проявити здібності до 
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різних видів мистецької та творчої діяльності, позбутися певних 

поведінкових стереотипів.  

Подальша експериментальна робота стосувалася створення цифрових 

наративних проектів, в якій зосереджувалася увага на виокремленні та 

виконанні певних етапів. Студенти, які виявили бажання створити свій 

цифровий наративний проект, розподілились на групи. Після попередніх 

етапів, цей процес відбувався органічно, так як між студентами, на 

попередніх етапах експерименту, вже склались певні ділові відносини, 

міжособистісні стосунки та дружні взаємозв’язки, які дали можливість 

оцінити різні сторони людської особистості (позитивну чи негативну 

спрямованість психічної активності людини, систему відносин людини з 

оточуючим світом), а також виявити характер і способи взаємних впливів 

студентів один на одного в процесі різних видів спільної діяльності, 

спілкуванні, суб’єктивному переживанні, оцінюванні, людські якості, 

професійні уміння. 

В кожній з груп, що займалися підготовкою цифрових наративних 

проектів відбувалося створення банку творчих ідей (при цьому 

використовувались різні методи та прийоми (опитування, «мозковий штурм», 

дискусії) і відбір найбільш цікавих для подальшої розробки та реалізації. 

Після того, коли було визначено яким буде наративний цифровий проект, 

розроблявся план його реалізації (мета, учасники, ресурси, часові межі, 

результати). Подальша спільна робота стосувалась вибору та розподілення 

індивідуальних завдань, творчих ролей, що формують чи суттєво впливають 

на кінцевий результат (вибір очільників проекту, проведення основних 

заходів, інтерв’ю, збір необхідних матеріалів, проведення необхідних 

організаційних дій та ін.). З’ясування питань щодо використання мережних 

ресурсів (співпраця, спілкування, обговорення та вирішення термінових 

питань (нових обставин) щодо координації спільних дій, робота з 

документами та іншими файлами в Інтернет-просторі, обробка необхідних, 

відповідних проекту інформаційних матеріалів, створення цифрових 
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наративів, збереження інформації та обмін нею з іншими). Наступним 

кроком було виокремлення творчої групи для написання початкового 

варіанту сценарію цифрового наративного проекту, яка представляла його 

для обговорення всім учасникам цифрового наративного проекту. Після 

колективного обговорення вносились остаточні корективи у сценарій його 

проведення. Далі кожен займався виконанням взятих на себе зобов’язань по 

проекту. Після завершення кожним учасником проекту своєї частини робіт, 

відбувалося технічно можливе на цьому етапі компонування частин проекту 

в єдине ціле (здійснювався колективний огляд, обговорення, репетиція 

передбачуваного заходу, чи одного із декількох запланованих заходів, якщо 

проект був довготривалим). Цікавим досвідом, у деяких групах, визначалася 

особа, яка відповідала за проведення рекламних акцій, анонсу майбутнього 

наративного цифрового проекту. Важливим було те, що така діяльність 

спрямовувалась не тільки на привернення уваги, а й на залучення всіх 

бажаючих до участі у ньому (випуск плакатів, розсилка sms-повідомлень, 

збір оздоблювального та кольорового паперу, пластикових кришок та ін.). 

Заключними етапами в цьому процесі були реалізація самого проекту та 

отримання величезного задоволення від рефлексії тих, хто зміг його оцінити. 

Одним з результатів проведеного експериментального дослідження є 

доведення того, що впровадження наративних цифрових проектів створює 

атмосферу толерантності й довіри, в якій пізнання нового стає захоплюючим 

дійством, що мотивує розвиток творчих здібностей і талантів студентів. В 

ході експерименту особливо ефективними виявилися цифрові проекти  

різнопланової тематики: «Видатні особистості», «Люди, що змінили світ», 

«Еврика!», «Світлини героїв». Ефективній реалізації творчих задумів 

студентів сприяло використання різноманітних технологій, які уможливили 

рефлексивно-емоційну передачу набутого досвіду за допомогою тексту, аудіо 

і відео образів. Уміння, які формуються в процесі розробки та реалізації  

навчального проекту з використанням цифрових наративів: уміння учитися 

один в одного, творчо співпрацювати, радіти за спільно зроблену справу 
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заохочувати до спільної роботи, обмінюватися думками, ідеями, 

результатами. 

Як показало експериментальне дослідження, реалізація у навчальному 

процесі майбутніх магістрів освіти цифрових наративних проектів, у яких 

поєднуються мистецькі та інформаційно-комунікаційні технології створює 

умови для реалізації на практиці принципів демократичного, гуманістичного, 

особистісно-орієнтованого, творчого, інтерактивного навчання. Мистецтво 

створення цифрових наративів сприяєрозвитку науково-дослідницьких умінь 

студентів, покращенню творчих навичок створення оповідей, викладу своїх 

думок у різних образних формах, покращує засвоєння знань, оскільки 

емоційна складова та багатоканальність інформаційного впливу цифрового 

наративу дозволяє запам’ятати більший обсяг матеріалу, що вивчається, 

удосконалює цифрову  компетентність, що є важливою як індивідуальною, 

так і професійною компетентністю людини у інформаційному суспільстві. 

  Експеримент довів, що впровадження таких навчальних проектів з 

цифровими наративами створює атмосферу толерантності й довіри, в якій 

пізнання нового стає захоплюючим дійством, що мотивує розвиток 

мистецьких здібностей і талантів. Так, наприклад, проведені нами такі 

проекти як: «Хто я?», «Для чого я прийшов у цей світ?», «Один день з мого 

життя», «Спогади про дитинство», «Життєдайне джерело мого роду» та ін. 

дали можливість учасникам зануритися у процеси самопізнання, оцінити 

фактори найбільшого впливу на розвиток особистості (сім’я, оточення, 

школа та ін.), глибше зрозуміти себе, подумати про своє покликання, 

замислитися про реалізацію своїх здібностей (втілення дитячих мрій, 

бажань), переосмислити пережиті психоемоційні стани, які позитивно 

вплинули на їх індивідуальний розвиток, та травми, що призвели до 

формування стійких психоемоційних комплексів, страхів, які мали негативну 

дію на розкриття як власного творчого потенціалу, так і життя в цілому.  

Впровадження таких проектів, дозволяє не тільки привернути увагу  

студентів до процесів самопізнання, переосмислення власного і чужого 
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досвіду, розвитку креативних здібностей, а й допомагає сформувати 

необхідні навички творення пізнавально-активного поля позитивного 

потенціалу й такого ж позитивного світобачення для гармонізації життєвих 

процесів, комфортного співіснування з іншими людьми у соціумі, досягнення 

успіху в постійно змінному, технологічно насиченому середовищі, що 

дозволяє перетрансформувати усталені негативні життєві конструкти. 

Наративно-цифровий підхід реалізований в ході впровадження 

методичної системи проектування біографічних цифрових наративів 

дозволив учасникам дослідження (викладачам та студентам) на основі 

вивченого й трансформованого досвіду, прийти до висновку, що земний 

шлях кожної людини, передбачає певні випробування, в яких вона здобуває 

життєвий досвід, численні ситуації, вибір розв’язання яких впливає на її 

подальшу долю. Комплекс використаних в ході формувального експерименту 

стратегій, форм, методів, технологій забезпечив поетапне формування 

цифрової компетентності майбутніх магістрів освти, аналіз динаміки зміни 

рівнів сформованості якої представлено у наступному підрозділі. 
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6.3 Кількісний та якісний аналіз результатів формувального 

експерименту 

Кількісний та якісний аналіз результатів формувального експерименту, 

що проводився на базі Полтавського національного університету імені В.Г. 

Короленка (Україна) та Університету Яна Кохановського в Кельцах Філії в м. 

Пьотркові Трибунальським (Польща) охоплював  250 осіб (124 поляків та 126 

українців). Експериментальні та контрольні групи характеризувалися такими 

кількісними даними: польська контрольна група – 62 особи, польська 

експериментальна група – 62 особи;   українська контрольна група – 63 

особи, українська експериментальна група – 63 особи.   

У ході експерименту визначався рівень сформованості цифрової 

компетентності у майбутніх магістрів освіти щодо проектування 

біографічних цифрових наративів. На основі розроблених у дослідженні 

критеріїв  вивчалася динаміка змін аксіологічно-мотиваційного та етичного 

ставлення майбутніх магістрів освіти до створення і використання цифрових 

біографічних наративів, сформованості умінь пошуку, вибору й оцінювання 

інформаційних повідомлень, творчих умінь, щодо створення нового 

інформаційного змісту на основі використання цифрових технологій. 

Під час реалізацій методичної системи проектування біографічних 

цифрових наративів перевірялась ефективність запропонованих форм, 

методів, технології проектування та презентації цифрових продуктів.На 

цьому етапі дослідження були використані методи спостереження, 

анкетування, бесіди, інтерв’ювання, аналіз поведінки учасників 

експерименту в ході реалізації наративних стратегій, аналіз створених 

біографічних цифрових наративів, нетнографія, аналіз перебігу експерименту 

в групах польських та українських студентів, що уможливило отримання 

відповідних результатів. 

Здійснивши аналіз результатів отриманих у ході формувального 

експерименту, відзначимо, що майбутні магістри освіти, які входили до 
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експериментальних груп у дослідженні оволоділи методичною системою, що 

вміщує методики: біографічного дослідження, формування контенту 

біографічних цифрових наративів та методикою навчання проектуванню 

біографічних цифрових наративів.  

У процесі експерименту, необхідно було виявити динаміку змін, а саме 

зростання показників сформованості цифрової компетентності майбутніх 

магістрів освіти в процесі проектування біографічних цифрових наративів, що 

підтвердило б ефективність запропонованої методичної системи.  Виявлення 

цих змін здійснювалося на основі порівняння даних початкового та 

контрольних діагностувань. Розподіл майбутніх магістрів освіти за рівнями  

сформованості цифрової компетентності щодо проектування біографічних 

цифрових наративів за  визначеними критеріями до і після формувального 

експерименту представлено у діаграмах  (Рис. 1-8). 

У польській контрольній групі до експерименту було виявлено такі 

показники сформованості цифрової компетентності: на низькому рівні – 38, 

достатньому рівні – 20, високому рівні – 4 (Див. рис.1). Наявність 4 осіб на 

високому рівні сформованості цифрової компетентності пояснюється тим, що 

хоча спеціальної підготовки у формі реалізації методичної системи студенти 

не отримували, проте вони прослухали курс медіапедагогіки, а також 

розвивали цифрові уміння в процесі неформального спілкування в 

електронних соціальних мережах ( рис. 6.1). 

Критерій 1 Критерій 2 Критерій 3 Критерій 4 Критерій 5 Критерій 6
уз. 

показник

Низький 45 38 30 26 43 45 38

Достатній 15 19 26 29 18 16 20

Високий 2 5 6 7 1 1 4

45
38

30
26

43 45
38

15
19

26
29

18 16
20

2
5 6 7

1 1
4
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Рис. 6.1 Результати сформованості цифрової компетентності у 
студентів контрольної групи до експерименту (Польща) 

 
У польській  контрольній групі після експерименту було виявлено такі 

показники цифрової компетентності: на низькому рівні – 36, достатньому 

рівні – 22, високому рівні – 4. Таким чином, зафіксовано незначне 

підвищення рівня сформованості цифрової компетентності (низький рівень 

знизився на 2, достатній зріс на 2, а високий рівень залишився без змін). 

Виявлені позитивні зміни  на низькому та достатньому  рівнях сформованості 

цифрової компетентності увиразнює той факт, що цифрові уміння студенти 

часто удосконалюють в умовах неформальної та інформальної освіти ( рис. 

6.2). 

 

Критерій 1 Критерій 2 Критерій 3 Критерій 4 Критерій 5 Критерій 6
уз. 

показник

Низький 43 37 27 25 41 44 36

Достатній 16 20 29 30 20 17 22

Високий 3 5 6 7 1 1 4

43
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27 25

41
44

36
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20
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Рис. 6.2 Результати сформованості цифрової компетентності у 

студентів контрольної групи після експерименту (Польща). 
 
У польській експериментальній групі до експерименту було виявлено 

такі дані сформованості цифрової компетентності: на низькому рівні – 38, 

достатньому рівні – 20, високому рівні – 4; після експерименту показники  

сформованості цифрової компетентності становили: низький рівень – 7 , 

достатній рівень – 38, високий рівень – 17 (рис. 6.3, рис.6.4). 
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Критерій 1 Критерій 2 Критерій 3 Критерій 4 Критерій 5 Критерій 6
уз. 

показник

Низький 46 38 29 27 44 46 38

Достатній 15 20 28 28 16 15 20

Високий 1 4 5 7 2 1 4
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Рис. 6.3 Результати сформованості цифрової компетентності у 
студентів експериментальної групи до експерименту (Польща). 

 
Наявність у експериментальній групі 7 осіб, які після експерименту 

виявили низький рівень сформованості цифрової компетентності щодо 

проектування біографічних  цифрових наративів, пояснюється тим, що 5 осіб 

не відвідували занять, підчас яких формувалися необхідні уміння, 2 особи 

відвідували заняття не систематично. Отримані дані свідчать про доцільність 

системного підходу до формування цифрової компетентності в студентів, 

обов’язкової їх присутності на заняттях або на консультаціях, де вони могли 

б отримати практичний досвід презентації біографічних цифрових наративів 

та їх використання в умовах навчальної діяльності ( рис.6. 4). 

Критерій 1 Критерій 2 Критерій 3 Критерій 4 Критерій 5 Критерій 6
уз. 

показник

Низький 6 5 6 5 11 12 7

Достатній 36 39 39 40 37 37 38

Високий 20 18 17 17 14 13 17
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Рис. 6.4 Результати сформованості цифрової компетентності у 
студентів експериментальної групи після експерименту (Польща). 
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У контрольній групі українських студентів до експерименту було 

виявлено такі показники сформованості цифрової компетентності: на 

низькому рівні – 43, достатньому рівні – 18, високому рівні – 2 ( рис.6. 5). 

Наявність 2 осіб, у яких сформована цифрова компетентність на високому 

рівні, пояснюється їх приналежністю до учасників студентської кіностудії та 

набуттям відповідних умінь завдяки неформальній освіті. 
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Рис.6. 5. Результати сформованості цифрової компетентності у 
студентів  контрольної групи до експерименту (Україна). 
 

Після експерименту суттєвих змін у розподілі українських студентів за 

рівнями сформованості цифрової компетентності не виявлено, так на 

високому рівні перебувало 2 особи, на достатньому – 20 осіб, на низькому – 

41 особа ( рис. 6.6). 

Критерій 
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Низький 46 43 32 43 44 39 41
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Високий 3 3 1 3 2 2 2
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Рис. 6.6 Результати сформованості цифрової компетентності у 
студентів  контрольної групи  після експерименту (Україна). 
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В експериментальній групі українських студентів до експерименту 

високий рівень сформованості цифрової компетентності виявлено у 2 

студентів, достатній – у 18 осіб, низький – у 43 осіб ( рис.6.7). 

Критерій 1 Критерій 2 Критерій 3 Критерій 4 Критерій 5 Критерій 6
уз. 

показник

Низький 47 46 33 46 47 40 43

Достатній 14 14 29 16 15 21 18

Високий 2 3 1 1 1 2 2
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Рис. 6.7. Результати сформованості цифрової компетентності у 
студентів експериментальної групи до експерименту (Україна). 

 

В експериментальній групі українських студентів розподіл студентів за 

рівнями сформованості цифрової компетентності після експерименту суттєво 

змінився в сторону позитивних зрушень, так високий рівень сформованості 

цифрової компетентності виявлено у 19 осіб, достатній – у 35 осіб, низький – 

у 9 осіб ( рис.6.8) 

Критерій 1 Критерій 2 Критерій 3 Критерій 4 Критерій 5 Критерій 6
уз. 

показник

Низький 5 12 10 5 11 13 9

Достатній 30 36 40 43 30 32 35

Високий 28 15 13 15 22 18 19
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Рис. 6.8. Результати сформованості цифрової компетентності у 
студентів експериментальної групи після експерименту (Україна). 
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Для перевірки отриманих під час формувального експерименту 

висновків і гіпотези дослідження, проведемо статистичний аналіз. Для 

з’ясування наявності суттєвої різниці результатів експериментальної і 

контрольної польських груп майбутніх магістрів освіти, тобто наслідку дії 

системи дослідження, а не впливу випадкових чинників, використаємо 

параметричний критерій t– Стьюдента, який визначається за формулою 

2
2

2
1m

y-x
t

m+
=

r

         (1), 

де x  – середнє значення експериментальної групи, y  – середнє значення 

контрольної групи, 2
1m  – помилка середнього значення експериментальної 

групи, 2
2m  – помилка середнього значення контрольної групи. 

2
im  обчислюється за формулою 

2

2














=

i

i
i

n
m

σ
, де iσ  – середнє 

квадратичне відхилення і-тої групи, in  – об’єм і-тої групи. 

Число ступенів вільності експерименту обчислюється за формулою 

k= n1+ n2-2. 

Для зручності виконання статистичних обчислень представимо 

результати у вигляді узагальненої таблиці динаміки змін показників рівня 

сформованості цифрової компетентності до проектування біографічних 

цифрових наративів у майбутніх магістрів освіти  (Польща) за розглянутими 

у роботі критеріальними характеристиками та їх рівнями (Див. Табл.1) 

 

До експерименту Після експерименту 

Контрольна 

Група 

Експеримента
льна група 

Контрольна 

Група 

Експеримента
льна група 

Рівні сформованості Рівні сформованості 

 

 

Критерії 

н д В н Д В н д В н Д В 

Аксіологічно- 45 15 2 46 15 1 43 16 3 6 36 20 
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мотиваційний 

Етично-
нормативний 

38 19 5 38 20 4 37 20 5 5 39 18 

Когнітивний 30 26 6 29 28 5 27 29 6 6 39 17 

Медіа-
компетентності 

26 29 7 27 28 7 25 30 7 5 40 17 

Креативно-
технологічний 

43 18 1 44 16 2 41 20 1 11 37 14 

Педмайстер- 
ності 

45 16 1 46 15 1 44 17 1 12 37 13 

Узагальнений 
показник 
розподілу 

38 20 4 38 20 4 36 22 4 7 38 17 

 

Табл.1 Динаміка змін показників рівня сформованості цифрової 
компетентності до проектування біографічних цифрових наративів у 
майбутніх магістрів освіти (Польща). 

Статистичні показники узагальненої таблиці динаміки змін показників 

рівня сформованості цифрової компетентності до проектування біографічних 

цифрових наративів у майбутніх польських магістрів освіти такі: 

експериментальна група – низький рівень –  7*2, достатній – 38*3, високий –

17*4; контрольна група – низький рівень – 36*2, достатній – 22*3, високий – 

4*4. 

Маємо: 

161,3
62

4*173*382*7
x =++=  

484,2
62

4*43*222*36 =++=y  

601,0
62

17*)161,34(38*)161,33(7*)161,32( 222

1 =−+−+−=σ  
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615,0
62

4*)484,24(22*)484,23(36*)484,22( 222

2 =−+−+−=σ  

006,0
62

601,0
m

2

2
1 =







=  

0061,0
62

615,0
m

2

2
2 =







=  

Підставивши знайдені значення у формулу (1) маємо: 

154,6
0061,0006,0

484,2161,3 =
+
−=емпt  

Для числа ступенів вільності k=122 критичні значення критерію t– 

Стьюдента відповідноtКрит=1,9719 (p<=0,05) і  tКрит=2,6174  (p<=0,01). 

Оскільки  tемп>tКрит   (6,154>2,6174)  то з імовірністю в 0,99 ми можемо 

говорити про статистично значиму різницю результатів формувального 

експерименту між експериментальною і контрольною польськими групами 

майбутніх магістрів освіти. 

Аналогічно, результати динаміки змін сформованості цифрової 

компетентності у майбутніх магістрів освіти щодо проектування цифрових 

біографічних наративів в українських експериментальних групах за 

розглянутими у роботі критеріальними характеристиками та їх рівнями  

представимо у вигляді узагальненої таблиці (Див. Табл. 2). 

 

До експерименту Після експерименту 

Контрольна 

група 

Експеримента
льна група 

Контрольна 

група 

Експеримента
льна група 

Рівні сформованості Рівні сформованості 

 

 

Критерії 

Н д В н Д В н д в н д В 

Аксіологічно-
мотиваційний 

48 13 2 47 14 2 46 14 3 5 30 28 
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Етично-
нормативний 

45 16 2 46 14 3 43 17 3 12 36 15 

Когнітивний 34 28 1 33 29 1 32 30 1 10 40 13 

Медіа-
компетентності 

46 15 2 46 16 1 43 17 3 5 43 15 

Креативно-
технологічний 

47 14 2 47 15 1 44 17 2 11 30 22 

Педмайстерност
і 

41 20 2 40 21 2 39 22 2 13 32 18 

Узагальнений 
показник 
розподілу 

43 18 2 43 18 2 41 20 2 9 35 19 

 

Табл. 2 Динаміка змін показників рівня сформованості цифрової 
компетентності до проектування біографічних цифрових наративів у 
майбутніх магістрів освіти (Україна). 

Виконавши аналогічні обчислення за формулою (1) отримаємо 

емпіричне значення критерію tемп=7,3052. Порівняємо це значення з 

критичним значенням критерію t – Стьюдента при k=124 ступенях вільності. 

(tКрит=2,6174, для p<=0,01). Оскільки 7,3052>2,6174, то з імовірністю в 0,99 

ми можемо стверджувати, що різниця результатів формуючого експерименту 

між експериментальною та контрольною українськими групами майбутніх 

магістрів освіти  є статистично значимою. Отже, наведені вище результати 

підтверджують нашу гіпотезу, що інновації запропоновані в дисертації, 

дають значні позитивні зміни. 

На основі аналізу перебігу та результатів експериментального 

дослідження важливою є розробка рекомендацій щодо впровадження 

методичної системи проектування біографічних цифрових наративів у 

систему вітчизняної освіти. 
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6.4. Рекомендації  щодо проектування й використання цифрових 
наративів у неперервній педагогічній освіті. 

 
Динамічний розвиток інформаційного соціуму, системи світових 

інформаційно-комунікаційних мереж, цифрових технологій створюють в 

освітньому просторі надзвичайно сприятливі умови для застосування нової 

методології навчання й комунікації – наративного навчання, що актуалізує 

проблему збереження і розвитку особистісної неповторності людини, її 

самоствердження й саморозвитку, що є виключно важливим і значущим у 

сфері взаємодії людини, культури й індустрії високих технологій. Сучасні 

мультимедіа та Інтернет-технології дозволяють трансформувати знання, 

моделювати віртуальну пізнавальну реальність, розширюють простір 

значень, впливають на стратегії їх конструювання й розуміння, пізнання 

реальності й позиціювання в ній людини як частини цієї реальності. Людина, 

завдяки розвиненим цифровим технологіям, може не тільки швидко 

орієнтуватися в освітньо-культурних повідомленнях, виокремлювати, 

декодувати та усвідомлювати їх значення, але й ставати співтворцем нових 

інформаційних продуктів. 

Аналіз емпіричних і теоретичних результатів дослідження дозволяє 

засвідчити потужний педагогічний та освітній потенціал проектування 

цифрових наративів у різних сферах навчання. Широкі можливості 

використання цифрових наративів ґрунтуються на особливостях їх 

виникнення, в ході якого цифрові технології були поєднані з мистецтвом 

усного мовлення. Таким чином, інтегральна сутність цифрових наративів 

зумовлює поєднання раціонального і почуттєвого, творчого і технологічного, 

свідомого і підсвідомого, що увиразнюється у можливості поєднання різних 

навчальних методів у процесі їх проектування: творчих і репродуктивних, 

вербальних і невербальних, індивідуальних і групових. 

До соціальних передумов використання цифрових наративів належить 

стрімкий технологічний розвиток соціуму, що формує у громадян цифрового 
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суспільства особливий стиль життя, успішність якого визначальним чином 

залежить від сформованості у них цифрової грамотності. З моменту 

виникнення зміст поняття цифрової грамотності був близьким до сутності 

категорії «комп’ютерна грамотність», проте, не зводився до елементарних 

умінь працювати з комп’ютером. Цифрова грамотність – це здатність 

сприймати, створювати, обмінюватися, поширювати й використовувати 

цифрові матеріали на основі застосування технологій. Цифрову грамотність 

можна трактувати як результат навчального процесу, який мотивує людей 

досягати поставлених цілей, розвивати когнітивні та творчі уміння, брати 

активну участь в локальному й глобальному мережному спілкуванні.  

Цифрова грамотність визначається як життєво необхідні уміння 

громадян ХХІ століття, функціонування яких на всіх рівнях від побутового 

до професійного, відбувається за допомогою технологій, що невпинно 

розвиваються і можуть, як полегшити життя, так і ускладнити реалізацію 

поставлених перед людиною завдань.  Все залежить від рівня сформованості 

цифрової грамотності, що ґрунтується на практичних уміннях вибрати і 

застосувати відповідні технології для розв’язання конкретної проблеми. 

Високий рівень розвитку цифрової грамотності у окреслених професійних 

сферах трактують як розвиток професійної цифрової компетентності. 

Виклики ХХІ століття до сучасної системи освіти вимагають впровадження 

цифрової грамотності у всі ланки неперервної освіти і зокрема, в 

професійний розвиток учителів. Саме усвідомлення принципів проектування 

цифрових наративів та сформованість практичних умінь щодо їх створення, 

утворюють міцне підґрунтя для розвитку цифрової компетентності.  

Очевидним, є вплив  мережних технологій назміст, форми і методи 

навчання молоді у навчальних закладах і поза їх межами. Використання 

додатків Веб 2.0 – блогів, вікі, сайтів соціальних мереж, мікро-блогів 

передбачає реалізацію нових підходів до отримання й поширення знань, що 

актуалізує проблему розвитку когнітивних умінь засобами ІКТ. 
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Стиль життя сучасного покоління, особливо молоді, неможливо уявити 

без спілкування в електронних соціальних мережах, де відбувається вільний 

обмін наративами різного виду (текстовими, фото, відео та ін.). Нескінченний 

потік цифрових наративів у формі масмедійних новин лине з моніторів 

різноманітних технічних засобів й переплітається з потоками інформаційних 

повідомлень, що поширюються в Інтернет-мережі. Таким чином, більшість 

громадян сучасного суспільства залучені до процесів сприймання, створення 

й поширення цифрових наративів, що потребує розвитку творчих і 

технологічних умінь. 

За прогнозами фахівців, саме творчість як один з основних компонентів 

цифрової грамотності характеризує специфіку використання ІКТ у ХХІ 

столітті [307,  387]. Якщоформування цифрової грамотності буде спрямоване 

на розвитоккреативних умінь, то потребують змін у цьому ж напрямі 

йметодики навчання. Про педагогічні можливості використання ІКТ у 

різноманітних освітніх практиках присвячено чимало наукових  праць. Але, 

навіть сьогодні, вони рідко використовуються в освіті. 

На превеликий жаль, у сучасних загальноосвітніх, середніх та вищих 

навчальних закладах досить часто створюється освітня реальність, в якій 

мало місця відводиться діалоговості, індивідуалізації, творчому вираженню 

за допомогою технологій, що не відповідає потребам та зацікавленням 

молоді мережного покоління. Не дивно, що сучасні учні, студенти спішать 

покинути стіни таких навчальних закладів, щоб поринути в світ, де вони 

можуть реалізуватися, висловити власну думку, спілкуватися як з 

прихильниками, так і опонентами висловлених тверджень; відпочивати й 

отримувати задоволення від проведеного в такий спосіб часу в умовах 

неформальної та інформальної освіти. Таким чином,  намагання впровадити в 

освітні практики проектування цифрових наративів є водночас стремлінням 

трансформувати навчальний процес у відповідність до вимог ХХІ століття.  

Для того щоб, здійснити позитивні зміни у системі освіти, перш за все, 

необхідно забезпечити підготовку майбутніх учителів до впровадження 
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інновацій в практику. Не буде перебільшенням сказати, щовсі без винятку 

вчителі, незалежно від фаху і сфери освітньої діяльності,потребують 

навчання проектувати цифрових наративів. Особлива роль в цьому процесі 

належить біографічним цифровим наративам, проектування яких активізує 

процеси гуманізації, індивідуалізації навчального процесу.  

Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів має 

охоплювати проектування цифрових наративів, оскільки їх використання в 

професійній діяльності уможливлює збільшення способів передачі 

навчального змісту дошкільникам, перетворюючи процес навчання в 

привабливу гру фантазії, уяви, розвитку когнітивних умінь. Будучи 

залученими до процесу створення елементів цифрового наративу, діти 

починають розуміти, що реклама іграшок, цукерок, інших інформаційних 

повідомлень є продуктом творчості інших людей, в якому закладено певний 

намір. Таким чином, робляться перші кроки у формуванні медіаграмотності, 

наявність якої перешкоджає маніпуляції свідомістю дітей, утримує їх від 

непродуманого наслідування побаченого чи почутого інформаційного 

повідомлення. Привабливим є виготовлення цифрових наративів про історію 

розвитку окремих дітей, груп дошкільників у формі відео, фотослайдів, що 

супроводжуються записами дитячих висловлювань, розповідей, коментарями 

дорослих. Електронні файли з відповідним біографічним матеріалом 

становлять особливу цінність для кожної людини, її родини, а також можуть 

стати джерелами наукових досліджень. 

Обов’язковим компонентом підготовки майбутніх учителів початкових 

класів має стати проектування цифрових наративів, оскільки сформованість у 

студентів цифрової компетентності дає можливість реалізувати в професійній 

діяльності навчально-дослідницькі проекти не тільки в ході вивчення 

окремих предметів, але, що найбільш важливо, у процесі міжпредметних 

форм навчання. Такі проекти дають можливість поєднати вивчення 

інформатики, української та іноземних мов, читання, математики, 

природознавства, різних видів мистецтв та ін. в гармонійну пізнавальну 
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діяльність, тематика якої відповідає інтересам і потребам учнів. Оскільки, 

цифрові наративи, що поширюються в мережі, належать до відкритих систем 

навчання, то природним є залучення до навчально-дослідницької діяльності 

батьків учнів, компетентних фахівців. У такий спосібза допомогою 

технологій розширюються межі навчального процесу, який виводиться  на 

якісно новий глобалізований рівень. 

Проектування цифрових наративів у процесі підготовки майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін суттєво впливає на 

підвищення рівня їх педагогічної майстерності. Адже в школі потрібен 

учитель, який не тільки знає математику, фізику, хімію, а може навчити  цим 

предметам учнів. Проте ефективний процес навчання неможливий без 

позитивних емоцій, моделювання наукового пошуку, творчої реалізації, 

відчуття особливого піднесення від отриманих результатів. Саме  створення 

цифрових наративів про різноманітні явища природи, математичні 

закономірності, хімічні процеси потребує організації навчального 

дослідження, що моделює реальний науковий пошук (когнітивні уміння); 

розробки сюжетної лінії, що вимагає розвитку уяви і фантазії (творчі уміння); 

вибір відповідних технологій (технологічні уміння) та оприлюднення 

результатів навчально-дослідницької роботи в різноманітних навчально-

ігрових формах (соціальні уміння). За кожною формулою, законом, 

відкриттям стоїть людина або група людей, які ціною титанічних зусиль, а 

часом і власного життя, здійснили наукове відкриття, забезпечивши крок 

вперед на шляху розвитку цивілізації. Використання біографічних цифрових 

наративів на уроках з природничо-математичних дисциплін надає 

можливість замість безликого навчального контенту подати навчально-

інформаційні повідомлення, в яких висвітлюється роль учених-творців, які 

здійснювали наукову діяльність не заради того, щоб учні заучували 

абстрактні істини. Видатні особистості працювали в ім’я щастя всього 

людства, тому й осягнення наукових здобутків має бути цікавим і 

захоплюючим дійством, чому і сприяє використання цифрових наративів.   
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Гуманізація навчання природничо-математичних дисциплін шляхом 

використання цифрових наративів потребує сформованої цифрової 

компетентності у вчителів та цифрової грамотності в учнів. 

Проектування цифрових наративів доцільно використовувати у процесі 

підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін,перш за все, тому, що 

вербальні способи передачі навчального контенту, з одного боку, 

підсилюються іншими способами передачі змісту навчального матеріалу 

(музичний, образотворчий, візуальний), з іншого, сприяють удосконаленню 

усного і писемного мовлення шляхом написання сценаріїв, різних 

модифікацій тексту, їх редагування, використання аудіо-записів 

монологічного і діалогічного мовлення. Цифрові наративи поглиблюють 

творчу експресію учнів на основі можливостей групового та індивідуального 

створення різних варіантів розвитку сюжетної лінії. Біографічні цифрові 

наративи при вивченні гуманітарних дисциплін спрямовані не просто на 

віддзеркалення хронології життя, а покликані створити образ людини, якій 

були властиві переживання, почуття, емоції, котра долала перешкоди, 

зазнавала невдач і творчих злетів на шляху до створення шедеврів, що 

поповнили скарбницю культурних здобутків  народу. 

Використання цифрових наративів в процесі вивчення історії створює 

додаткові можливості в осмисленні та переосмисленні минулого. Такий 

підхід спрямовує до міркувань над перевагами та викликами трактування 

навчального історичного контенту як співпереживання у сприйнятті 

минулого. Для створення цифрових наративів історичної тематики 

використовуються переведені в електронну формудокументальні матеріали 

минулого та нові форми документування подій, якими стали, наприклад,  

електронні соціальні мережі. Інтерактивність як ключова особливість 

цифрових історичних наративів,дозволяє обмінюватися думками, 

враженнями відчути історію «на дотик». Використання цифрових наративів 

при вивченні історії покликанеактуалізувати події минулого, підвищувати 
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зацікавлення учнів та широкої громадськості історичними фактами і подіями, 

зміцнювати усвідомлення важливості історичних контекстів минулого. 

Використання цифрових наративів у навчально-дослідницьких 

проектах історичної тематики уможливлює вираження індивідуальної 

рефлексії на історичні факти на основі використання візуальних даних, 

застосування нових підходів і методологій у дослідженні минулого, 

документуваннясучасних подій історичного значення. 

Упровадження проектування цифрових наративів у процес підготовки 

майбутніх учителів мистецьких дисциплін сприятиме формуванню цифрової 

компетентності і стимулюватиме розвитоку студентівкреативних здібностей 

використовувати широкий спектр творчих можливостей ІКТ. Актуальними 

виступають уміння педагогів сприймати і підтримувати дитяче мистецтво 

цифрової епохи, що виникло у результаті використання ІКТ як засобу 

художньої творчості. Водночас потребують перегляду традиційні уявлення 

про художній, музичний розвиток, естетичне сприймання дітей і молоді 

цифрового покоління. Нові підходи до навчання сучасними мистецько-

технологічними засобами актуалізують проблему формування творчо-

орієнтованої цифрової компетентності у майбутніх вчителів і творчо-

орієнтованої цифрової грамотності в учнів.  

Організація центрів зі створення цифрових наративів в умовах 

формальної і неформальної освіти уможливлює інтеграцію творчих зусиль з 

різних видів діяльності (написання сценарію, музичне, художнє 

образотворення, створення і використання графіки, фото, відео, аудіо записів, 

застосування технологій), результати якої можуть бути поширені на 

локальному, регіональному і глобальному рівнях, що сприятиме глибокому 

усвідомленню своєрідності людства (подібності та відмінності між расами, 

релігіями, культурними традиціями) і встановленню толерантних стосунків 

між громадянами різних країн. Створення і поширення цифрових наративів 

про експозиції різних музеїв, виставок, художніх салонів, студій є джерелом  

естетичного розвитку, сприяє позитивному ставленню до мистецтва вцілому. 
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Проектування цифрових наративів у процесі підготовки фахівців  

галузі соціальної та корекційної педагогіки, інклюзивної освітистворює 

можливості для реалізації терапевтичних функцій цифрових наративів у 

професійній діяльності, індивідуалізації педагогічного впливу, водночас для 

формування умінь працювати в групі. Сформовані у майбутніх педагогів 

уміння дозволять їм створювати й використовувати цифрові наративи про 

досвід людей, які, маючи особливі потреби, складну життєву долю, змогли 

реалізувати себе в соціумі, подолавши труднощі, й що найголовніше, 

відкривши в собі здібності служити іншим людям. Проектування й 

використання цифрових наративів у педагогічних терапевтичних практиках 

допомагає створити сприятливе середовище для особистісного вираження 

потреб кожної людини, стимулює процеси самопізнання й пізнання довкілля. 

У складних умовах життя на фоні трагічних випробовувань, які випали 

на долю українського народу на початку ХХІ століття, стратегічного 

значення набуває формування у громадян медіа компетентності – знань та 

умінь розуміти, оцінювати і грамотно використовувати медіа продукцію. 

Сучасна людина під впливом глобалізації часто шукає і знаходить власні 

ідеали і цінності в медіапродукції, а саме: моделі міжособистісних, сімейних 

відносин, соціальних ролей, поведінкових стандартів. Важливим завданням 

учителя є розкриття причин популярності тих чи інших засобів масової 

інформації та їх впливу на емоційно-інтелектуальну сферу реципієнтів. З 

цією метою застосовують стратегію розвитку критичного мислення, що 

поєднує такі види діяльності: встановлення відмінностей між достовірними 

фактами й зробленими заявами; визначення надійності джерела; розрізнення 

обґрунтованих і необґрунтованих тверджень; знаходження сумнівних, 

необ’єктивних матеріалів; формулювання обґрунтованих висновків.  

Учитель, вибравши певне медіа повідомлення, аргументує власну точку 

зору на істинність чи хибність запропонованого інформаційного контенту, 

вказуючи при цьому на відмінності між достовірними фактами й зробленими 

заявами, встановлює точність зробленої заяви; дає раціональну оцінку щодо 
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істинності чи хибності інформаційного джерела, ідентифікує доведені і 

недоведені припущення, перевірені й неперевірені гіпотези; вказує на логічні 

протиріччя, визначає переконливість доведення. Охарактеризована стратегія 

позитивно впливає на розвиток когнітивних умінь, але її застосування не є 

достатнім для формування медіа компетентності. 

Реципієнти інформаційних повідомлень повинні переконатися, що 

запропонований інформаційний продукт є результатом творчої діяльності  

його авторів, які транслюють для інших власні цінності й переконання. Для 

реалізації цієї мети високо ефективним є  проектування цифрових наративів. 

У ході проектувальної діяльності студенти практично оволодівають 

уміннями за допомогою сюжетної лінії, скомпонованих зображень, 

музичного супроводу виразити власні думки, позицію, почуття й емоції щодо 

представлених у створеному інформаційному повідомленні подій. На етапі 

обговорення успішності створених цифрових наративів студенти навчаються 

оцінювати, який вплив надають створені ними повідомлення на реципієнтів. 

У процесі вивчення можливостей різних технологій майбутні вчителі 

навчаються модифікувати зображення, тексти, змінювати акценти, 

почуттєво-емоційний фон створюваних ними цифрових наративів. Дуже 

корисними є завдання створити цифровий наратив про одні й ті ж самі події, 

висвітливши їх з протилежних точок зору. Покладена в основу розвитку 

медіа компетентності методика навчання створювати цифрові наративи стає 

дієвим засобом формування критичного мислення майбутнього магістра 

освіти, виховання у нього естетичного сприйманняподаних інформаційних 

повідомлень.Таким чином, вважаємо за доцільне впровадити до змісту 

професійної підготовки майбутніх учителів курси з проектування цифрових 

наративів.  

Характерною особливістю курсів знавчання майбутніх 

учителівпроектувати цифрові наративи є спрямування їх змісту на збагачення 

студентів досвідом творчої діяльності. Головним завданням курсів має стати 

формування у студентів творчо-орієнтованої цифрової компетентності, тобто  
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формувати уміння творити образний світ наративу за допомогою цифрових 

технологій. Студенти мають засвоїти знання про особливості 

процесуцифрової творчості, види і форми цифрових наративів; про 

можливості впливу цифрових наративів на різні сфери професійної 

діяльності таособистого життя; різні види інформаційного переказу в 

цифрових наративах (словесні, образотворчі, звукові, аудіовізуальні й 

мультимедійні, а також дотичні носії інформаційного переказу);засади 

композиції образотворення (наприклад, словесного, фотографічного та 

кінематографічного);  основи моделювання  сюжетної лінії цифрового 

наративу. 

Майбутні вчителі повинні оволодіти такими уміннями: трактуватизміст 

фантастичних образів, епізодів, створених за допомогою цифрових 

технологій; інтерпретувати невербальні інформаційні повідомлення 

(наприклад, знак, символ, міміка, жест, мова тіла, зовнішній вигляд)  у формі 

емоційно  забарвлених текстів;застосовувати на практиці вибрані цифрові 

технології; контролювати використання цифрових технологій для 

запобігання перевантажень та узалежнень;аналізувати і порівнювати точки 

зору, приховані позиції представлені у цифрових наративах;відрізняти і  

тлумачити функції технологій використаних при створенні цифрових 

наративів; оцінювати, аналізувати і описувати багатозначність цифрових 

наративів;розміщувати в мережі, надавати доступ і поширювати цифрові 

наративи;користуватися з різноманітних інформаційних джерел  у мережі для 

збирання електронних матеріалів для створення цифрових наративів;володіти 

літературною мовою й адекватно поводитися під час користування 

мікрофоном та запису  відеокамерою;уміння здійснювати різні форми 

графічної та текстової презентації; сприймати цифрові наративи, а також 

здатність їх самостійного рецензувати; здійснювати простий монтаж 

цифрових матеріалів (фотографій, звуку, тексту, фільму)на основі 

використанні цифрових технологій;створювати й демонструвати 

мультимедійні цифрові наративи у формі презентацій, що поєднують 
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текстові, образні, звукові й відео - матеріали відповідно до перцептивних 

можливостей реципієнтів, чисельності групи й вікових особливостей 

аудиторії;обмінюватися цифровими наративамив мережі.   

Важлими також є уміння, які розширюють можливості використання 

цифрових наративів в умовах мережного спілкування: 

• брати участь у створенні мережної спільноти в процесі мережної 

комунікації, зокрема, побудові структур мережних взаємозв’язків і 

контактів, за допомогою яких поширюються цифрові 

наративи;участь у дискусіях,  обговореннях якості цифрових 

наративів; 

• реагувати на питання, проводити діалог, а також виробляти 

індивідуальний підхід, дотримуватися етичних засад поведінки в 

умовах мережної комунікації; 

• дотримуватися сфери приватності, тобто в процесі мережної 

комунікації контролювати емоції, почуття й висловлення, щоб не 

порушити межі приватного простору особистості; 

• розвивати цифрову компетентність шляхом вивчення нових  

технологій та їх застосування в аспекті потреб, можливостей і 

чинників реципієнтів та творців цифрових наративів. 

Навчання майбутніх учителів проектувати цифрові наративи може 

здійснюватися не тільки під час викладання спеціального курсу, але й 

інтегруватися в процес вивчення різних дисциплін, зокрема психолого-

педагогічного спрямування, за умови, що викладачі володіють достатнім 

рівнем сформованості цифрової компетентності. 

Формування цифрової компетентності педагогів передбачає 

неперервний процес оволодіння упродовж життя цифровими технологіями 

для удосконалення професійних умінь. Підвищення рівнів сформованості 

цифрової компетентності у педагогічних працівників може бути здійснено у 

системі післядипломної освіти формальної і неформальної (курси, тренінги, 

майстер-класи, студії, майстерні тощо). Рівень сформованості цифрової 
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компетентності здійснюється на основі аналізу здатності педагога до 

створення цифрових наративів, які розміщують в цифровихпортфоліо. 

Учитель повинен уміти стимулювати розвиток здібностей учнів, їх 

зацікавлень і ставлення до творчості, сприяти креативній поведінці, 

самостійності їх мислення, удосконаленню технологічних умінь. Всі названі 

уміння можуть успішно формуватися у процесі створення цифрових 

наративів. 

Незаперечним фактом є те, що сучасні дослідники, викладачі, учителі 

повинні навчитися працювати з новими технологіями, користуватися 

цифровими бібліотеками, архівами, базами даних культурної спадщини, 

музейних колекцій, брати участь у розробці цифрових реконструкцій. 

Водночас не менш важливими є уміння проектувати цифрові наративи, що 

вимагає когнітивних, творчих, технологічних умінь, і надає гуманістичних 

характеристик навчанню в цифрову епоху.  

 

 

 

 

 

Висновки до розділу 6 

У розділі здійснено оцінювання ефективності  методичної системи 

проектування біографічних цифрових наративів здійснювалося за допомогою 

визначених критеріїв сформованості цифрової компетентності у майбутніх 

магістрів освіти щодо проектування біографічних цифрових наративів. 

Цифрова компетентність у майбутніх магістрів освіти щодо 

проектування біографічних цифрових наративів трактується як усвідомлення 

доцільності створення і поширення цифрових біографічних наративів, знання 

правових засад їх проектування й поширення, уміння знаходити, аналізувати, 

відбирати, перетворювати та зберігати інформаційні повідомлення необхідні 

у процесі проектування, уміння застосовувати цифрові технології для 



366 

 

проектування нових біографічних цифрових наративів; здатність залучати 

учнів до створення біографічних цифрових наративів; вміння реалізувати 

освітні функції біографічних цифрових наративів у педагогічній діяльності. 

Було визначено три групи критеріїв сформованості цифрової 

компетентності у майбутніх магістрів освіти щодо проектування 

біографічних цифрових наративів. До першої групи входять критерії, що 

дають можливість визначити аксіологічно-мотиваційне та етичне ставлення 

до створення і використання біографічних цифрових наративів у навчанні 

студентів. Аксіологічно-мотиваційний критерій використовується для 

вивчення ціннісного ставлення та наявної мотивації у майбутніх магістрів 

освіти до проектування біографічних цифрових наративів. Етично-

нормативний критерій застосовується для визначення знань майбутніх 

магістрів освіти щодо правових засад проектування й поширення 

біографічних цифрових наративів. До другої групи  належать критерії, що 

дають можливість визначити рівень сформованості умінь пошуку, вибору й 

оцінювання інформаційних повідомлень. Критерій медіакомпетентності 

застосовується для діагностики умінь ефективно аналізувати істинність, 

достовірність знайдених інформаційних повідомлень, що можуть бути 

використані під час проектування біографічних цифрових наративів. 

Когнітивний критерій використовується для виявлення у майбутніх магістрів 

освіти аналітико-синтетичних умінь щодо пошуку, відбору, перетворення та 

збереження інформаційних повідомлень необхідних у процесі проектування 

цифрових біографічних наративів. Третя група містить критерії, що 

уможливлюють виявлення у студентів творчих умінь, щодо проектування 

нового наративного змісту. Креативно-технологічний критерій 

застосовується для виявлення креативних та технологічних умінь майбутніх 

магістрів освіти. Критерій педагогічної майстерності використовується для 

виявлення у майбутніх магістрів освіти здатності підвищувати потенціал 

пізнавально-активного поля за допомогою використання ними біографічних 

цифрових наративів. 
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З метою експериментальної перевірки ефективності розробленої 

методичної системи проектування біографічних цифрових наративів була 

організована дослідно-експериментальна робота, яка проводилася протягом 

2012-2015 років у вищих навчальних закладах України (Полтавський 

національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка)та 

Польщі(Університет Яна Кохановського в Кельцах філія вмісті Пьотрков 

Трибунальський). і охопила 126 українськихта 124 польськихстудентів 

(загальна кількість – 250 осіб). Формувальний експеримент реалізувався 

упродовж трьох етапів: підготовчого, організаційно-консультативного та 

реалізаційного. 

У ході формувального експерименту було підтверджено гіпотезу 

дослідження про те, що впровадження методичної системи проектування 

біографічних цифрових наративів у навчальний процес майбутніх магістрів 

освіти сприятиме підвищенню рівнів сформованості цифрової 

компетентності у студентів щодо проектування біографічних цифрових 

наративів. Проведення формувального експерименту дало такі результати: 

експериментально підтверджено доцільність впровадження методичної 

системи проектування біографічних цифрових наративів у навчальний 

процес  майбутніх магістрів освіти; експериментально підтверджено 

ефективність розробленої методичної системи у вищих навчальних закладах 

України та Польщі; виявлено динаміку зростання показників сформованості 

цифрової компетентності у майбутніх магістрів освіти щодо проектування 

біографічних цифрових наративів. 

Перебіг формувального експерименту поєднував проведення циклу 

організаційно-консультативних заходів (семінарів, консультацій, круглих 

столів, інструктажів). Здійснивши аналіз результативності формувального 

експерименту, відзначимо, що майбутні магістри освіти, які входили до 

експериментальних груп у дослідженні оволоділи методикою проектування 

цифрових біографічних наративів. Розподіл майбутніх магістрів освіти за 

рівнями сформованості цифрової компетентності щодо проектування 
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біографічних цифрових наративів за критеріальними характеристиками до і 

після формуючого експерименту представлено у таблицях, діаграмах. 

Хід та результати формувального експериментального дослідження 

підтвердили припущення про те, що реалізація моделі та методичної системи 

проектування біографічних цифрових наративів у навчальному процесі 

майбутніх магістрів освіти сприятиме підвищенню рівнів сформованості у 

них цифрової компетентності.  На основі отриманих результатів зроблено 

висновок про  ефективність моделі та методичної системи проектування 

біографічних цифрових наративів у навчальному процесі майбутніх магістрів 

освіти . 

Отже, на основі вивчення зарубіжного досвіду, різнобічного аналізу 

сутності й педагогічного потенціалу процесу проектування цифрових 

наративів, результатів проведеного експериментального дослідження 

вважаємо за доцільне використовувати проектування цифрових наративів у 

професійній підготовці учителів і педагогів для всіх ланок системи 

неперервної педагогічної освіти (дошкільна, початкова , середня, вища і 

освіта дорослих), незалежно від галузі знань, якої вони будуть навчати 

(природничо-математична, гуманітарна, художньо-технологічна та ін.) і 

форми навчальної діяльності (формальна й неформальна). 

ВИСНОВКИ 

Відповідно до поставленої мети та завдань дослідження у ході 

проведення дисертаційного дослідження щодо обґрунтування теоретико-

методичних засад проектування цифрових наративів у навчанні майбутніх 

магістрів освіти отримано такі основні результати: обґрунтовано  і 

розроблено: концепцію проектування цифрових наративів; педагогічну 

технологію проектування цифрових наративів, модель проектування 

цифрових наративів у навчанні майбутніх магістрів освіти, методичну 

систему проектування біографічних цифрових наративів у навчанні 

майбутніх магістрів освіти; окреслено подальші напрями наукових 

досліджень. 
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Одержані результати досліджень дають підстави зробити наступні 

висновки: 

1. Категорія цифрового наративу була введена у науковий обіг 

американськими науковцями на початку 90-х років ХХ століття для 

означення явища конвергенції цифрових технологій і мистецтва усної 

розповіді. У дослідженні  цифровий наратив трактується як, створена за 

допомогою цифрових технологій, розповідь, що відображає точку зору 

автора. Визначено форми поширення цифрових наративів: електронні 

тексти, презентації, фото слайди, документальні, художні, 

короткометражні, анімаційні фільми, мікрофільми, радіопрограми, 

рекламні відеоролики, відеофрагменти. До основних властивостей 

цифрових наративів належитьдинамічність, експресивність, 

інтегративність, рефлексивність технологічність. Основні функції 

цифрових наративів: інтерактивність, комунікативність, колаборативність 

– визначають можливості їх застосування в різних сферах сучасного 

соціуму. Цифрові наративи є важливим складником масмедійної, 

рекламної продукції, навчального контенту рефлексивного характеру,  

широко поширені в соціальних мережах. У дисертації визначено різні 

види цифрових наративів, які можна класифікувати за такими ознаками:  

тематика, технології створення, способи передачі до реципієнтів,  

кількість осіб, які беруть участь у проектуванні, створенні, сприйманні 

цифрових наративів, характер управління процесом створення цифрового 

наративу. Серед цифрових наративів різної тематики виокремлено 

біографічні цифрові наративи, що володіють високим потенціалом  

стимулювання у реципієнтів рефлексивних реакцій, що зумовлює 

можливість їх ефективного використання в освітніх практиках.  

2. З’ясовано, що цифрова наративізація вищої освіти належить до провідних 

тенденцій розвитку міжнародного освітнього простору. Визначено чотири 

етапи поширення цифрових наративів у системах вищої освіти 

високорозвинених англомовних країн (США, Великобританія, Канада, 
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Нова Зеландія, Австралія): перший (підготовчий) етап – з поч. 80-х років 

ХХ ст. до поч. 90-х років ХХ ст. – відбувається наративізація навчання та 

інтенсивний розвиток комп’ютеризації гуманітарних дисциплін; 

другий(дослідницько-розвивальний) етап – з 1993 р. по 2010 р. – 

створення Центру цифрових наративів у США, співпраця з провідними 

університетами, активізація наукових досліджень проблеми цифрової 

наративізації освіти (захист дисертацій, проведення проектних 

досліджень в рамках окремих країн); третій(навчально-освітній)етап – з 

2010 р. по 2012 р. – поширення курсів з цифрових наративів у процесі 

реалізації програм підготовки бакалаврів, магістрів в університетах; 

четвертий (глобально-дослідницький) етап – з 2012 р. по теперішній час 

– початок реалізації та розвиток міжнародних проектів з проблем 

цифрової наративізації вищої освіти. 

3. Розроблено концепцію проектування цифрових наративів у навчанні 

майбутніх магістрів освіти, що поєднує мету, генезис провідних ідей 

дослідження, базовий понятійно-категоріальниий апарат, ядро концепції, 

встановлення характеру дослідження, результативно-прогностичний 

компонент.  У концепції обґрунтовано теоретичні засади проектування 

цифрових наративів як нового напряму навчання майбутніх магістрів 

освіти в сучасному інформаційному соціумі. Провідні ідеї концепції 

увиразнюються в положенні про те, що проектування цифрових наративів 

як інноваційного відродження традиції наративності у вищій освіті, 

процесу і результату творчої діяльності за допомогою цифрових 

технологій, є надзвичайно важливим для розвитку у майбутніх магістрів 

освіти цифрової компетентності, когнітивних, комунікативних, 

креативних здібностей, стимулювання процесів самопізнання й пізнання 

довкілля. 

4. Розроблена педагогічна технологія спрямована на оволодіння суб’єктами 

навчального процесу необхідними уміннями для проектування цифрових 

наративів. Педагогічна технологія проектування цифрових наративів 
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описує організаційні дії педагога щодо структурування навчальної 

діяльності студентів і представлена у формі чітко визначеного переліку 

алгоритмізованих дій, який складається з сімнадцяти функціонально 

пов’язаних етапів, що згруповані у такі цикли: перший – початкове 

проектування; другий – завершальне проектування; третій – 

демонстративно-рефлексивний. 

5. Обґрунтувано й розроблено модель проектування цифрових наративів у 

навчанні майбутніх магістрів освіти, передбачає реалізацію такої 

взаємодії викладачів зі студентами, під час якої раціонально-логічна та 

почуттєво-емоційна характеристики навчальної інформації передаються й 

засвоюються не тільки через вербальний, але й інші інформаційні канали 

за допомогою цифрових наративів.Модель проектування цифрових 

наративів у навчанні майбутніх магістрів освіти функціонально поєднує 

п’ять взаємопов’язаних між собою компонентів: аксіологічно-

мотиваційний, аналітично-змістовий, програмно-технологічний, 

праксеологічно-творчий, результативно-рефлексивний,зміст яких  

конкретизується відповідно виду, форми навчання, предметної галузі, 

індивідуальних вікових особливостей, матеріально-технологічних 

ресурсів, часових можливостей, суб’єктивних характеристик учасників 

навчального процесу. Модель може реалізуватися в умовах традиційного, 

змішаного, дистанційного навчання, є важливою складовою відкритих 

систем освіти.  

6. Було визначено критерії та показники сформованості цифрової 

компетентності у майбутніх магістрів освіти в ході проектування 

біографічних цифрових наративів. Аксіологічно-мотиваційний критерій 

характеризується такими показниками: розуміє доцільність створення і 

поширення наративів про життя видатних особистостей та усвідомлює 

можливості впливу біографічних цифрових наративів на особистісний 

розвиток; виявляє бажання здійснювати біографічні дослідження з метою 

створення  біографічно-цифрових наративів;  прагне оволодіти новими 
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технологіями для створення біографічних цифрових наративів. Етично-

нормативний критерій має такі показники: усвідомлює, що розміщення 

біографічних цифрових наративів в Інтернеті  підлягає правничій 

регуляції; дбає про етичний вимір створених і поширених біографічних 

цифрових наративів; усвідомлює обов’язки пов’язані з використанням 

або перетворенням при проектуванні біографічних цифрових наративів 

матеріалів інших авторів (посилання, цитування). Критерій медіа-

компетентностіпоєднує такі показники: знання про функціонування та 

можливості використання багатьох інформаційних джерел; уміння 

вибирати й оцінювати інформаційні повідомлення; здатність  

розпізнавати, що є фактом, а що є точкою зору. Когнітивному 

критеріювластиві такі показники: розпізнавання пізнавальних потреб та 

формулювання пошукових питань; уміння знаходити, вибирати і 

оцінювати інформаційні джерела; вміння класифікувати і 

трансформувати знайдені нові інформаційні повідомлення. Креативно-

технологічний критерійвизначається за трьома показниками: уміння 

проектувати новий контент біографічного цифрового наративу; 

перетворення знайденого в Інтернет-мережі або раніше самостійно 

створеного інформаційного змісту; презентація нового або перетвореного 

інформаційного повідомлення. Критерій педагогічної майстерності має 

такі показники: збільшення каналів передачі та сприймання навчальних 

повідомлень; створення позитивної почуттєво-емоційної атмосфери 

навчання; аналіз творчої продукції та мотивування до її удосконалення. 

7. Обґрунтовано й експериментально перевірено ефективність авторської 

моделі проектування цифрових наративів та методичної системи 

проектування цифрових біографічних наративів у навчанні майбутніх 

магістрів освіти, що поєднує методики біографічного дослідження,  

визначення контенту біографічного цифрового наративу інавчання 

проектуванню біографічних цифрових наративів майбутніх магістрів 

освіти. Хід та результати формувального експериментального 
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дослідження підтвердили припущення про те, що впровадження моделі та 

методичної системи проектування біографічних цифрових наративів у 

навчальний процес магістрів освіти сприятиме підвищенню рівнів 

сформованості у них цифрової компетентності, що дало підстави зробити  

висновок про їх ефективність. 

 Дане дисертаційне дослідження започатковує новий напрям у 

вітчизняній теорії і практиці, що уможливить ефективно використати ІКТ для 

демократизації, гуманізації, одухотворення навчально-виховного процесу, 

який відповідатиме як соціальним, так й індивідуальним потребам, буде 

привабливим для сучасної учнівської молоді. До подальших напрямів 

наукових досліджень належить обґрунтування умов застосування цифрових 

наративів у різних ланках неперервної освіти (дошкільної, загальноосвітньої, 

вищої формальної та неформальної освіти, освіти дорослих, геронтологічної 

освіти) та теорії і практики педагогічної формальної і неформальної освіти 

(педагогіка дошкільної освіти, педагогіка середньої та вищої школи, 

мистецька, медична, інженерна, військова педагогіка, педагогіка 

менеджменту, медіа педагогіка, інклюзивна педагогіка). Подальшого 

розвитку потребує проблема розширення освітніх функцій цифрових 

наративів відповідно до технологічних платформ, на основі яких їх буде 

створено (Веб-3.0, Веб-4.0) та до конвергентних процесів у науковому 

пізнанні (біо-нано-когнітивні технології). 
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ДОДАТОК А 
 

Схематичне зображення цифрового наративу 
 

 

 

Рис. А 1 Схематичне зображення цифрового наративу 
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ДОДАТОК Б 

 

 

 

Рис. Б 1  Властивості цифрового наративу 
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ДОДАТОК В 

 

Форми, функції, властивості цифрових наративів 

 

 
Рис. В 1   Форми, функції, властивості цифрових наративів 
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ДОДАТОК Д 

Класифікація цифрових наративів 

 
 

Рис. Д 1   Класифікація цифрових наративів 
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ДОДАТОК Е 

 
Модель  проектування цифрових наративів у навчанні 

майбутніх магістрів освіти   
 
 

 

 

Рис. Е 1 Модель  проектування цифрових наративів у навчанні 

майбутніх магістрів освіти   
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ДОДАТОК Є 

Методична система проектування біографічних цифрових 

наративів у навчанні майбутніх магістрів освіти 

 

 

Рис. Є 1 Методична система проектування біографічних цифрових наративів 

у навчанні майбутніх магістрів освіти 
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ДОДАТОК З 

Методика навчання майбутніх магістрів освіти 

проектуванню цифрових біографічних  

наративів 

 

 
 

Рис. З 1 Методика  навчання майбутніх магістрів освіти проектування 

біографічних цифрових наративів    
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ДОДАТОК К  

Зразки анкет  

ANKIETA 
1. Czy podoba si̓  Wam wykorzystanie prezentacji jako formy nauczania?  

__________________________________________________________________
________________________________________________________ 

2. Jak (czym) pomaga prezentacja w nauczanju? 
__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
______________________________________________ 

3. Jakie żródła wykorzystujeczie do wykonania prezentacji? 
__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
______________________________________________ 

4. Czy do tworzenia prezentacji wykorzystujetie prezentacje innych osób? 
__________________________________________________________________

________________________________________________________ 
5. Jakie umi̓ tności technologiczne są potszebni do wykonania prezentacji? Gdżie one są 

Wami nabyte? 
__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
______________________________________________ 

6. Jakie są Wami znane programy do tworzenia prezentacji? 
__________________________________________________________________

________________________________________________________ 
7. Na jakie tematy wykonywali prezentacji? Jakie to były przedmioty? 

__________________________________________________________________
________________________________________________________ 

8. Czy odpowiada Wam prezentacja jako forma zaliczenia przedmiotu? Czym? 
__________________________________________________________________

________________________________________________________ 
9. Czy w przyszłej zawodowej pracy Wy b̓dżiecie wykorzystywać prezentacje jako 

formʼ przekazywania informacji oraz wiedzy? 
__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
______________________________________________ 

10. Jakie tematy prezentacji chcieliby podejmować w przyszłości? 
__________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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АНКЕТА 

1. Чи подобається Вам подобається використовувати презентацію як 
форму навчання?___________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
2.Чи допомагає презентація в навчанні?______________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
3. Які інформаційні джерела використовуєте при створенні презентації? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
4. Чи при створенні презентації Ви використовуєте презентації  інших? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
5. Якими технологічними уміннями потрібно володіти при створенні   
презентації? Які чинники вплинули на їх формування?_________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
6. З яким програмним забезпеченням для створення презентацій Ви 
ознайомлені? _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
7. На які теми Ви готували презентації? При вивченні яких навчальних 
дисциплін? _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
8. Чи відповідає Вашим запитам презентація як форма залікової праці 
при завершенні навчального курсу? Чим?_____________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
9. Чи будете Ви використовувати презентації як форму передачі 
інформаційних повідомлень і знань у майбутній професійної діяльності? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
10. Якої тематики ви хотіли б розробляти презентації?_______________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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ДОДАТОК Л 

 
ЗРАЗКИ КОНТЕНТІВ БІОГРАФІЧНИХ ЦИФРОВИХ НАРАТИВІВ 

 
Контент біографічного цифрового наративу про реалізацію дистанційної 

освіти у досвіді Івана Сокульського 
 

Значний науковий інтерес становить педагогічний наратив Івана 

Сокульського (1940-1992) – радянського політв’язня другої половини  

двадцятого століття, який офіційно мав тільки вищу незакінчену філологічну 

освіту, оскільки був виключений 1966 року з четвертого курсу 

Дніпропетровського університету «за політичну неблагонадійність», понад 

тринадцять років томився в тюрмах та концтаборах, в короткі проміжки 

життєвого часу «на волі» теж зазнавав різних переслідувань. Проте він усе ж 

зумів самоосвітою досягти високого інтелектуально-творчого розвитку і 

ввійти в історію нашої культури як талановитий поет, мислитель, 

громадський діяч, незламний борець за незалежність Батьківщини.  

Іван Сокульський, будучи в силу трагічних обставинпозбавленим 

безпосереднього спілкування зі своєю донькою Марієчкою, за допомогою 

листування зреалізував на практиці дистанційне неформальне навчання 

доньки, встановивши духовний зв’язок з нею.Листування з рідними, 

особливо з дружиною Орисею та донею Марієчкою, увібрало в себе частину 

творчого доробку Сокульського, набувши рис синкретичного документа 

своєї епохи. В його особистому визначенні, листи – це духовне єднання 

людських істот, для якого нема відстані, а є тільки простір для лету, це не 

тільки засіб спілкування,  а й засіб повноцінного існування. 

Автор листів справедливо уважав, що офіційна школа, формальна 

освіта не може повністю зреалізувати важливих виховних завдань, а тому 

вагомі функції покладав на неформальну домашню освіту. Сокульський був 

переконаним, що ніхто і ніщо не може замінити батьківського виховання, що 

обов’язком батьків є, як і вчителів, підготувати людину до сприймання того 



418 

 

світу, в якому їй доведеться жити, з яким таки доведеться мати стосунки. 

Своєрідним методичним ключем для розв’язання цієї проблеми можуть 

послужити казки, які орієнтують людину на те, що у світі є й зло, яке треба 

вміти розпізнавати та долати. 

Досить часто виникає питання: чи буде місце в житті тому, що батьки 

хотіли б виховати в своїх дітях? Дати однозначну відповідь на нього вряд чи 

можливо. Сам Сокульський твердив, що не одному світові ми належимо, 

отже не можемо лише ним визначати свої цінності. Під цим світом він 

розумів «час історичний», світ предметний, безмежний, «на відстані руки», 

часто ворожий людині. Тому писав: «Є над нами ідеальна правда, ради якої 

вже варто прищеплювати дитині такі якості, що не віднімали б у неї того 

ідеалу, а навпаки, «відкривали» його, наближали до нього. А що світ не дуже 

«оборудован», пристосований до того ідеалу (і що маємо світ піднімати до 

ідеалу, а не навпаки, ідеал припасовувати до світу) – вичитуємо і в епітафії 

Сковороди: «Світ ловив мене, але не впіймав». Звісно, така альтернатива 

людського існування завжди додає йому трагічності, але таким є воно, 

либонь, ще від початку світу. Що тут поробимо? Така судьба людини на 

землі! Коли вже ми є, то мусимо бути, хоч би там що. Власне, я тут не бачу 

вибору» [165, 276]. 

Головне, підкреслював він, у тому, щоби учневі нашому було цікаво, 

захоплююче вчитися, щоб знання все ширше відкривали перед ним 

дивовижний світ, приєднуючи його до такої близької таїни буття, щоби не 

були вони сухими академічними знаннями (знаннями ради знань), а способом 

існування, засобом його повноти та повноцінності [165, 404]. 

Знаючи, що основний тягар виконання програми домашньої освіти 

дочки ляже на плечі дружини-учительки математики, Сокульський відзначав, 

що це не буде для неї ще однією нудотною роботою. Адже, учитель, 

навчаючи, завжди сам учиться, оскільки це єдиний процес. Якщо ж учитель, 

навчаючи, нічого не бере для себе, то це просто якесь базікання, а не 

навчання (механічне повторення того, що тобі самому вже відоме і надоїло). 
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Ідеями «ідеальної правди» керувався Сокульський, проводячи 

дистанційно навчально-виховну роботу зі своєю донею Марієчкою. У цьому 

процесі вона не була для нього тільки об’єктом виховання, а й активно 

діючою «маленькою людиною», яка впливала на рідних. У листі до дружини 

від 19 листопада 1981 року він писав: «Часто думається про те, що значить 

для нашого з тобою повного єднання – сам факт існування Марієчки … вона 

ніби транслює мене в тебе, а тебе в мене. Хіба це не чудо, хіба це не таїна з 

таїн – спільна дитина?.. 

Є, глибинні зв’язки між людьми, через які ми, можливо, і залишаємось 

людьми, через які ми транслюємо себе в часі на землі і не лише на землі! І як 

це не дивно, найбільше відчуває це (хоч і не розуміє!) сама Марієчка. Тут, 

мабуть більше значить чистота дитячої душі» [165, 229]. 

А на початку 1982 року в одному з листів читаємо: «Думається мені 

сьогодні, Орисе, про те, як змінив нас за ці останні шість літ сам факт 

існування нашої дівчинки. Справді-бо, щось виросло і визріло в нас таке, 

чого не можливо було б здобути без неї … нас обох вона навчила любові … 

Постійно зі мною її дитинно-чистий поцілунок. Не думав, що це таке 

багатство – коли постійно був з вами! І на відстані гріє мене ваша Любов, 

ваша присутність» [165, 269]. 

Відомо, що в ранньому дитинстві діти схильні до «культу» матері й 

батька. Любов до батьків, віра в них – це необхідна для дитини школа 

соціальності, школа своєї співзвучності, гармонії зі всіма іншими людьми та 

цілим світом. Тому такою великою повинна бути відповідальність, 

правдивість батьків стосовно своїх дітей. А як бути тому батькові, якого 

насильно відірвали від сім’ ї та безневинно запроторили на п’ятнадцять років 

до тюрми? Розповісти про це чотирирічній донечці, травмуючи її душу, чи 

розповісти казку про вимушену поїздку кудись далеко-далеко, звідкіля він 

невдовзі повернеться. У час відсутності він говоритиме з нею та мамою 

листами, в яких будуть і казки, і вірші, а головне, що татусь у думках завжди 

буде поруч, гладитиме Марієчку по голівці, бо він дуже-дуже любить її. 
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Вирішено було задіяти другий варіант, хоч і він мав свої недоліки. 

Цього питання неодноразово торкався в листах Сокульський. 21 лютого 1982 

року він писав з тюрми міста Чистополь (Татарстан): «Думаю, що треба 

сказати Марієчці, що я вже не «в Києві», як вона всім говорить. «У Києві я 

був тільки тоді, коли ви були на побаченні, і дещо пізніше. Як сказати дитині, 

щоби не обманути її (адже це страшно – обманювати довірливу, чисту дитячу 

душу!), і, разом з тим, не травмувати її психіку. Послідовно, рік за роком, ми 

повинні наближати її до того, щоби вона була здатна без особливого 

потрясіння сприйняти той факт, що батько сидить у тюрмі. Бо рано чи пізно, 

вона про це довідається, їй скажуть про це інші, скоріше всього діти. Адже ти 

знаєш, що діти можуть бути жорстокими одне до одного і сказати: «а твій 

батько не в Києві, а в тюрмі». 

Скажіть їй, що я вже не в Києві, що тепер я плаваю на кораблику по 

широкому-широкому морю і що ніяк мій корабель не може припливти до вас: 

що далі до вас нема ні річкових, ні морських доріг, а покинути корабель, 

зійти з нього – не можу (дітям властиво відчувати та усвідомлювати 

обов’язок …), без мене він може затонути, а на кораблику є люди й кішка, і 

собачка, і кролики, і мавпочка, і маленька білка. Про це я постараюся 

написати їй у листі …» [165, 298-299]. 

В одному з листів мати Марієчки скаржилася, що дівчинка просто 

засипала її питаннями, на які не завжди можна знайти відповідь. Це 

характерне для дітей явище Сокульський пояснив великою й серйозною 

роботою дитячої душі, якій необхідно пізнати світ, у якому вона опинилася. 

У зв’язку з цим йому пригадалися ті метафізичні питання, що поставали 

перед ним у такому ж віці. Одного разу, коли він пас у степу корову, то 

дивився на небо і думав: «На чому ж воно тримається, що не падає?» І 

додумався до того, що частина неба може обвалитися і впасти саме на нього. 

Ця небезпека раптом стала такою реальною, що він чимдуж помчав з 

пасовиська та заховався в дідусевій хаті. Коли його запитували, чому він так 

зробив, тоне відповідав, бо знав, що з нього сміятимуться. Не знаходячи в 
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дорослих поясненнях цікавих для нього явищ, хлопчик намагався збагнути їх 

своїм дитячим розумом, хоч не завжди це в нього виходило. 

Враховуючи свій колишній досвід, Сокульський зазначив, що дорослі 

повинні показувати себе дітям реальними, а не такими, якими вони постають 

у дитячому сприйманні – що все знають і все можуть. Діти не завжди 

перебуватимуть у милому для них світі казки, на них таки жде реальний, не 

зовсім привабливий світ. Поспішати тут теж не треба – діти для цього мають 

бути підготовленими, сповненими певних душевних сил. Отже, морально-

етичні міркування при відповідях дітям ігнорувати не слід. У всякому разі, не 

можна збувати дитину словами: «Підростеш і все зрозумієш», бо на це можна 

буде почути сказане Марієчкою: «Мені ж довго прийдеться думати і чекати, 

поки я виросту». 

А думки її, що вимагають пояснення, не такі вже прості: «Хто це чи що 

стоїть на заваді її татусеві прибути до неї?», «Чому одні пташки весело 

співають, а інші плачуть?», «Чому Христос розп’ятий, хто його розп’яв і за 

що?»[165, 260]. 

Узагальнюючи свої погляди на цю проблему, Сокульський підкреслив, 

що «є окремі фахівці, які спеціалізуються на тому, щоб давати відповіді дітям 

і на найскладніші їхні питання (звісно, на їх мові і в колі сприймань дитячого 

світу). Був би я вільний у пересуванні, я може б і порадився стосовно цього з 

ними. Бо ж виховання – це річ найсерйозніша. Не відповідати дитині на 

поставлені питання – це, за великим рахунком,залишати її напризволяще, «на 

дикий степ», тобто залишити її без виховання … А людина, як ми знаємо,  – 

це, перш за все, виховання. Без нього найкращі якості в людині залишаються, 

лише ґрунтом, на якому могло б вирости деревуо і дати свій плід» [165, 260]. 

Одним з важливих виховних завдань, з погляду Сокульського, є 

прищеплення дітям, отже і Марієчці, навичок вміло використовувати свій 

час, панувати над ним. Адже час, як любив повторювати Сковорода, наше 

найбільше багатство. Тому треба привчати себе до методичності, до ритму в 

праці, щоб досягти бажаного результату. Це може відбутися тільки тоді, коли 
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людина знайшла себе, а виконувана нею справа відповідає її хистові, 

природному обдаруванню, є бажаною для неї. «Знайти себе! – читаємо в 

листі.– За великим рахунком, ми й не шукаємо (не прагнемо) нічого в світі, 

окрім знайти в ньому себе, ми й не можемо шукати й прагнути нічого більше 

понад те, що вже є в нашій найінтимнішій глибині нашої свідомості, в 

глибині нашої пам’яті – як образ!Так і здійснюється наше найінтимніше 

єднання зі світом, наша любов    (поєднаність), причетність до нього – через 

шукання в світі себе, через постійно триваюче чуття нашої взаємності з ним» 

[165, 492]. 

Знайти себе дітям допомагають батьки, наставники, вчителі. 

Спостереження за Марієчкою дало підстави зробити висновок, що їй 

властивий «художній тип сприймання й мислення». Тому так багато уваги 

приділялося її вправам з малювання, виконаним дівчинкою олійною фарбою і 

надісланим татусеві до тюрми. Добрими словами батько підтримував свою 

«художницю», говорив про чарівність та безпосередність її малюнків, 

заохочував до самовиявлення, художнього навчання. «Особливо вразили 

мене, – писав він, – два малюночки, в яких я бачу майже професіоналізм (очі 

і губи котика, кольорове обрамлення – подвійне чоло «чоловічка»). Який 

шляхетний, по дитячому олюднений погляд у котика! Дивує мене і те, як 

Марієчка втрапила в один з характерних типів українських облич 

(«чоловічок»). Обидва вражають сміливістю малюнку (композиції): так, ніби 

се й не «намальовано» (як наперед задумане й продумане), а вийшло якось 

само собою: так постає з часом зблиск картини в уяві чи скажімо, на 

морозній шибці. Саме в цьому, мабуть, найбільший чар цих малюнків» [165, 

334]. 

У контексті загальних проблем дитячого виховання розглядав 

Сокульський малюнки Марієчки після зустрічі з нею та дружиною влітку 

1982 року в Чистопольській тюрмі: «По листах та по малюнках я, признатись, 

уявляв Марієчку більшою, а вона ж така маленька й легесенька, як 

пташенятко, майже не відчутна на руках. А малюнки й справді славні!.. 
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Найбільший чар їх, як на мою думку, – це безпосередність вислову. Без 

мудрування лукавого. Так можуть висловлюватись лише діти! 

Подумалось, як багато втрачаємо ми, дорослі – порівняно з дітьми. 

Переривається той таємничий безпосередній зв’язок із світом – коли стоїмо в 

центрі його тайнощів. Коли так близько до всього! А потім відстань між тим 

життям, яким живемо, і тим, яким би хотіли жити, все збільшується. Може 

саме тому діти вміють так лаконічно висловлювати те, що так далеко від нас 

дорослих (і на означення того в нас немає слів) [165, 379]. 

На слова дружини, що Марієчка так любить гратися і тому трудно 

уявити її школяркою, Сокульський говорив, що це тільки дорослі можуть 

розглядати гру як щось несерйозне, пусте, що кожній дитині потрібні інші 

діти і потрібна гра, для яких вона є дуже поважною діяльністю, спрямованою 

на осягнення себе у світі. Тому і наша початкова школа стала надто 

«дорослою», коли майже повністю виключила з навчання власне гру як 

найбільш ефективний спосіб засвоєння навчального матеріалу. Зрештою, як 

стало відомо, в тих класах, де будуть навчатися шестирічні учні, буде 

практикуватися саме гра, але чи готова до цього педагогіка? Адже однієї 

інструкції буде мало – треба ще навчитися подавати матеріал у формі гри. Як 

би там не було, а до вступу до школи треба готуватися усією сім’єю. 

Серйозним недоліком у роботі школи Сокульський вважав відсутність 

розуміння дітей, ігнорування їхнього рівня пізнання-свідомості, який зовсім 

не співпадає з академічним знанням. Намагання передати таке знання дітям 

сприймається ними як засвоювання знання заради самого знання (ради 

оцінки, вчителя, школи, батьків). Часто-густо залишається без відповіді 

дитяче «чому?», «навіщо?», «як?». Тому знання, яким у школі хочуть 

нашпигувати дітей, не стає для них потрібним, цікавим, оскільки, як сказала 

про школу Марієчка, «дорослі щось вигадують, а дітям все те треба 

виконувати». 

У листі згадується, що коли його автор ще вчився у школі, то ніяк не 

міг зрозуміти, навіщо й кому потрібні алгебра та тригонометрія, який смисл 
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позначення чисел буквами, бо цього йому не було пояснено, не було 

зацікавлено, не було показано, що це справді треба знати. Знання до дитини 

повинно доходити через навіювання, щоб дитина сама прагнула його, щоб 

своїм розумом відчувала мудрість, цікавість, захопливість того, що постало 

перед її очима чи уявою, перед її розумом. Тоді вона буде вчитися залюбки, 

розкошуючи пізнанням, адже діти набагато цікавіші, ніж дорослі. 

«Як на мою думку, – наголошував Сокульський, –  дитина більш здатна 

до сприймання справжньої мудрості, ніж дорослий (звичайно, на її рівні). 

Кожна дитина – філософ, у найкращому розумінні цього слова. Саме цю їхню 

небайдужість до світу нам би і використати в педагогіці. І то їхній плюс, а не 

мінус, що вони ще незаймані раціоналізмом, цілісніші, ніж дорослі. Більше, 

ніж дорослі, прагнуть мати цілісність уявлення про світ і про себе в ньому: 

все має бути пов’язане в певну гармонію, вирішене в єдності. І не 

заспокояться, доки не дістануть відповіді на те, що для них актуально. 

 Бо в їхньому сприйнятті, світ – це вони (і він мусить бути 

згармонізований до себе (поєднаний) з ними!). Діти не такі байдужі і до 

всього,  що їх оточує, як «дорослі», не так «заакадемізовані». Нам би вчитися 

в них зацікавленості, спраги знань. Задовольняти б нам їх потреби, а не 

нав’язувати свої – в цьому, мабуть, і річ» [165, 464]. 

Важливою проблемою для Сокульського була адаптація доньки у 

школі. Оскільки Марієчка не відвідувала дитячого садка та не мала близьких 

контактів з дитячим колективом, то й атмосфера і розпорядок школи були 

для неї незвичними. Тому батько в листах намагався психологічно 

підготувати її до цієї зміни, розбудити здатність адаптуватися до нових 

обставин. Звертаючись до рідних він писав: «Чи не заважкі для вас обов’язки 

вчитись і навчати? Пишу про це наперед – лише за два дні піде наша 

дівчинка в школу (останні дні її повного дитинства, а далі – дитинство з 

обов’язками школяра!). Звичайно, дуже хотів би бачити, як ітиме наш 

школярик уперше в школу. Та шо поробиш, коли не судилось. Сподіваюсь, 
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напишете мені про цей Марієчкин день – яким він видасться їй. Чи 

сподобається їй у школі? [165, 444]. 

Труднощі й ускладнення, з якими зустрілася Марієчка на перших порах 

навчання в школі, Сокульський розділив на дві групи – суб’єктивні 

(зумовлені, очевидно, прорахунками у вихованні) та об’єктивні (викликані 

перевантаженням учнів навчальним матеріалом). Повівши предметно мову 

про причини цих негативних явищ, він одночасно порекомендував засоби для 

їх усунення.  

Цінність неформальної освіти дитини в сім’ ї – це можливість 

доповнити отримані в школі знання актуальною інформацією, яка для 

Сокульського асоціювалася,перш за все, з україністикою. Він писав в 

«Автобіографії»: «Україна стала для мене альфою і омегою, кожним моїм 

подихом і хвилиною, кожним моїм словом і ділом – молитвою моєю 

вранішньою, моєю вірою» [165, 22].Звертаючись до дружини, Сокульський 

просив її скласти детальну програму вивчення українства протягом чотирьох 

років початкової школи (Марієчка навчалася у школі з російською мовою 

навчання); сам він теж обіцяв надіслати аналогічний матеріал, щоб ці їхні 

роботи були скоректовані в остаточну програму Марієчкиного навчання. 

«Словом, – говорив він, – перед нами відкривається безмежне поле 

педагогічної практики – можливість втілення всіх своїх знань та здібностей у 

цю справу!» 

Вивчення україністики, на думку автора листів, слід розпочинати з 

культури усної мови, правильного вживання слів та виразів. Без такої роботи 

про які-небудь успіхи у навчанні не варто й говорити. Тому він вирішив у 

кожному листі писати окремі слова та вирази і пояснювати правила їх 

вживання. Переписані в алфавітному порядку до окремого зошита, ці слова 

започаткують «невеличкий домашній словник». Ось його міркування про 

слово «давайте»: «Найбільшої помилки ми припускаємось, коли кажемо: 

давайте співати». «Давайте» – дуже неоковирний вульгаризм: слід говорити 

просто «співаймо», «снідаймо», «пиймо». 
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Певна річ, що домашнє навчання – своєрідна українська школа – теж 

збільшувало навчальне навантаження на Марієчку. Щоб якось полегшити їй 

сприймання матеріалу, зацікавити ним ученицю, вирішено було організувати 

домашній ляльковий театр. Гаряче підтримавши цю ідею, Сокульський 

намітив її потенційні можливості: відкривається простір для фантазії-уяви, 

для вільного розвитку думки. У світі ляльок, як і в казці, реальністю може 

стати все подумане і задумане. Навіть найтаємніше наше бажання там може 

здійснитися. Світ гри та уяви буде для нас таким, яким ми спроможні будемо 

його побачити. 

«Працюйте над своїми ляльками, масками, маріонетками, – писав він 

дружині з дочкою, – там повний простір вашим видумкам. Знаю, що у вас з 

Марієчкою вийде! Принаймні, вдадуться ляльки та маски, якщо вже й не 

театр в цілому. Бо в цілому театр залежатиме, як пишете, не лише од вас, а й 

од ваших помічників (сценариста, музики, машиніста сцени). Думаю, що 

декорації ви з Марієчкою й самі могли би вдати …» [165, 490]. 

Сам він обіцяв написати сценарії, хоч і не вважав себе компетентним у 

цьому жанрі. Серед тих, що збереглися, є й такі: «Чарівний кошик», «Казка 

про «все» і про «окреме»» (вистава на три яви). Жалів, що до акторів цього 

театру йому важко достукатись: «Либонь, що це й справді треба подивитись 

на вашу виставу, щоб писати для вашого театру. Але я все-таки спробую 

якось ще раз, може, таки вгадаю, яка саме казка підійде до театру. Хотів би, 

щоб той театр був не лише ваш, але і мій» [166, 235]. Роботу цього театру він 

ставив досить високо: «Це, як я переконуюсь, дуже й дуже важлива справа. 

Для Марієчки. Адже ніщо не розвиває так творчі здібності людини, як гра. Та 

й що таке вища творчість, як не вільна гра!» [166, 149]. 

Під час листування для Івана Сокульського чи не найприємнішим було 

усвідомлювати, що вони втрьох – дружина, донечка і він («ми з ними – 

одно») – про одне і те саме одночасно думають, одне і те саме відчувають, 

втрьох ведуть спільну розмову через простір і час, втрьох вирішують, що їм 

треба вивчити і знати. Окремі висловлювання про спілкування переростають 
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у листі від 30 липня 1981 року у своєрідний філософський трактат, 

спрямований на майбутнє: «Не бачу нічого прекраснішого (отже, й 

величнішого) в світі за духовне єднання особистостей, в перспективі якого – 

єднання з Єдиним. Саме тут (із цією ж метою) виростає любов, тут її 

справжня цінність, мета і призначення...  

Саме тут, на полі духовного єднання, і зростають найвищі цінності 

цивілізації (музика Баха, Рафаель, Боттічеллі, українська народна пісня …) В 

цих свідоцтвах духовного єднання  найбільше проявило себе божественне на 

землі.  

І це єднання не дано нам само по  собі; разом з ним (точніше, для того, 

щоб дістатися його) маємоцілу школу закладеної в нас соціальності:     

можливість (і здатність) відчути іншу особистість у світі (іншого такого, як 

ти сам!). У цій школі «прилучаємося до особистості»: відчуваємо свою 

духовну множинність і, разом з тим, цілісність (єдинність), що десь там, поза 

нами (в твоєму ближньому, в суспільстві, в людстві, в єдиному!). Завдяки цій 

школі ми не можемо не прагнути, не шукати (не любити!) «іншого» … В 

такому «силовому полі», либонь, і виникає екзистенційна напруга, завдяки 

якій стається людина здійснена … 

Отже, соціальність у своєму  конечному розвиткові передбачає духовне 

братство всіх людей, а саме це, я гадаю, закладено в підвалини наших 

особистостей (особистості людини!) як найвища цінність і об’єкт прагнень – 

далекий (може, й недосяжний на землі) ідеал … Для наближення (в міру 

можливості) до цього ідеалу я хотів би працювати. Це, можу сказати, – кредо 

мого життя: немає вищої цінності над братерство!»  [165, 115-116]. 

 Цю ж тему Сокульський продовжував осмислювати також і  в інших 

тюремних листах: «Це вже сьогодні в останній день 1981-го!... І уявився-

відчувся мені світ з людьми в ньому – з їхніми голосами, думками, 

радощами, сподіваннями, надіями, печаллю, тугою, сумом … І все це разом, 

подумалось, є життя: яка симфонія! Саме в колі цієї багатомірності – як 

відгук її та енергія виникає мистецтво, зокрема, красне письменство. Лише 
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охопивши духовним оком усю цілісність, що є нашим існуванням у світі – 

можна бути митцем: вернути духовності її ж духовність, пропущену через 

власну індивідуальність…» [165, 274-275]. 

 На основі розгляду педагогічного наративу І. Сокульського добре 

видно, як увиразнюється величезний потенціал неформальної освіти, яка 

сприяє оволодінню широкою палітрою знань і відкриває множинні шляхи 

особистісного розвитку, що сходяться на вершинах духовного зростання 

 

  
 

Контент біографічного навчального наративу про М.М. Амосова (1913-

2002) – видатного вченого, хірурга, педагога 

«…Бог мой, как можно 
Так легко, держать то скальпель, 
То перо попеременно. 
И в руки сердце человека брать, 
И фору снова человеку дать: 
Рожать детей, любить, дружить, 
И на Земле добро творить!..» 

 

Великий інтерес для наукової та педагогічної спільноти становить 

біографічний наратив про видатного вченого, хірурга, педагога – Миколу 

Михайловича Амосова. 

Джереламибіографічного дослідження стали літературні джерела, 

розміщені в Інтернет просторі мультимедійні матеріали, рефлексії sнших 

дослідників про видатного вченого, а також праці самого М.М. Амосова, в 

першу чергу його автобіографічна книга «Голоси часів», про створення якої 

автор напише: «Пишу для самовираження, тому що вже немає більш 

важливіших справ. Пишу тому, що мені вже вісімдесят п’ять років і боюсь 

відірватися від якоря памяті, щоб не загубити себе перед кінцем… Ця книга – 

одночасно і пізнання самого себе. Ким був, як змінювався, що залишилось?» 

[5, 5]. І як справжній вчений, талановитий і невтомний дослідник пропонує 

свій шлях пізнання особистості: « …для пізнання людини потрібна гіпотеза: 
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по яким якостям оцінювати?… Це – три компоненти буття. По-перше, сам 

Час, він неперервний, але нерівномірний. По-друге, це Зовнішні світи: самий 

великий – людство, менше – країна, а далі – оточення: робота, побут, сім’я, 

люди. В кожному з цих світів – події у часі. 

А ще – Людина: Я сам, мій розум, почуття,характер, вчинки, дії. 

Минуле життя є взаємодія цього. На цьому я зупинюсь. Покищо. Попереду 

ще чекає Розум, Істина, Краса, Добро і Зло, Бог, Душа. Без них не можна 

знайтиточки опори для розуміння життя» [5, 5]. 

У результаті біографічного дослідження були визначені умови, що 

вплинули на розкриття і розвиток видатних здібностей М.М. Амосова, до 

яких, на наш погляд, відносяться: життєлюбність, гумманізм, альтруїзм, 

дослідна активність, титанічна здатність до праці, а також уміння вчитися й 

відстоювати свою позицію, непомірно висока вимогливість до самого себе, 

відповідальність, чесність і скромність. Bеликой Гете колись сказав, що 

спогади про чудових людей породжують в нас дух роздумів, вони виникають 

перед нами, як заповіти всіх поколінь ... Це висловлювання абсолютно 

тотожно до всього, що вже написано і ще буде написано про унікальну 

людину, нашого чудового сучасника й співвітчизника, внесок якого у світову 

медицину неможливо переоцінити. 

Микола Михайлович Амосов – хірург милістю Божою, який врятував 

тисячі людських життів; великий учений-новатор– зробив масу відкриттів у 

медицині, створив нову науку – біокібернетику; вчитель багатьох хірургів, 

оригінальний мислитель, невпинний пропагандист здорового способу життя, 

талановитий письменник, громадянин і захисник Вітчизни. У 2008 році, в 

рамках проекту «Великі українці» Миколу Михайловича було названо 

другим за значимістю свого вкладу в широкоформатний розвиток свідомості 

народу країни після Яросласлава Мудрого. А в списку оголошених ЮНЕСКО 

знаменних дат, 2013 рік – рік сторіччя з дня народження всесвітньо відомого 

вченого – був оголошений роком М.М. Амосова, як особлива вдячність і 
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значимість зробленого великою Людиною, Вченим, Трудівником, Творцем, 

Вчителем. 

Біографічне дослідження доцільно почати від перших хвилин життя 

нашого співвітчизника. Сто років тому, 6 грудня 1913 року в селі Ольхово 

Вологодської губернії в родині сільських інтелігентів, народився майбутній 

геній сучасного людства – Микола Михайлович Амосов. 

Його мати, Єлизавета Кирилівна, після закінчення школи акушерок в 

Петербурзі, в 1909 році була відправлена земством в село Ольхово, в 25 

верстах від Череповця. В цей же час відбулося її знайомство з Михайлом 

Амосовим, як напише про нього М.М. Амосов – «молодою людиною з 

претензіями на інтелігентність». Майбутня свекруха протистояла шлюбу між 

батьком і матір’ю М.М. Амосова. Проте шлюб відбувся. Сім’я чоловіка була 

багатодітною, але умови були такі, що їй довелося увійти в цю сім’ю 

нелюбимою невісткою. Життя прикрашала тільки любов чоловіка: 

«Говорила, що він дуже любив її, і були вони щасливі, ті неповні два роки, 

які прожили до початку війни ... У належний час народився я. Тоді не було 

відпусток за вагітністю. У зв’язку з виїздами на пологи, молоко у мами 

«пересохло» і довелося годувати штучно. Тому я був кволим, хворів. Однак 

коли доріс до школи – хворіти перестав» [5, 20]. 

Щастя матері було недовгим, коли хлопчикові виповнилося вісім 

місяців почалася перша світова війна, і батько пішов на фронт. Через півроку 

від нього перестали приходити листи, припускали – «пропав безвісті», але 

доля виявилася прихильною до нього і через вісім місяців сім’я знову 

отримала листівку з Німеччини, він опинився в полоні. Під час полону, 

батько працював на різних роботах, більше – у сільському господарстві. 

Двічі намагався втекти, на жаль, невдало. З Німеччини повернувся тільки на 

початку 1919 року. 

Про батька в спогадах М.М. Амосова знаходимо малочисельні і не 

завжди схвальні відгуки. Про повернення батька додому М.М. Амосов 

згадував так: «Невиразно пам’ятаю: кімната, яскраве світло, переді мною 
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стоїть чоловік – він здається величезним. І чужим. Таким і залишився для 

мене на все життя ...» [5, 21]. Незабаром батько пішов з сім’ ї. І з ранніх років 

хлопчик став «опорою» для мами та бабусі. Але на батька довго тримав 

образу в серці:«Тепер про батька можна все говорити: ніхто не образиться, 

всі померли. Мама його завжди хвалила: «був прекрасною людиною». Не 

знаю (мені навіть татом його називати не хочеться)» [5, 25]. 

Згадаємо докладніше про деякі деталі сумної події для дитини, 

оскільки вона зіграла значущу роль у долі хлопчика. Передісторією цієї події 

була зміна місця роботи батька, а виправданням переїзду – бажання 

підвищити матеріальний добробут сім’ ї. Після того, як батько залишив 

родину, він несуттєво,  але все ж, брав участь у долі сина. У спогадах М.М. 

Амосов пише: «Як я вже згадував, батько давав мені 15 рублів на місяць, 

п’ять рублів платив за квартиру і на 10 повинен був харчуватися. Два рази на 

місяць треба було ходити за грошима до батька в Губсоюз, – там він займав 

гарну посаду. До чого ж важкими були для мене ці походи! Бувало, підійду 

до сходів на другий поверх, – постою, повернуся, походжу по вулиці: але 

куди дінешся? У мами грошей не було – навчалася в інституті сестра. 

Піднімаюсь, входжу в кімнату – це контора з кількома столами, його –  

головний. Підійду, привітаюсь, він завжди виглядав добрим. 

– Тату, мені потрібні гроші. 

– Скільки тобі? 

Першого числа я відповідав – десять, а п’ятнадцятого – п’ять рублів. 

Він кожен раз ставив це питання, але я жодного разу не попросив більше. А 

він не запропонував» [5, 28]. 

Доля у батька була складна… У новій сім’ ї народилося два сини. У 

1930-му батько захворів – осліп. Від мами почув діагноз хвороби батька: 

«атрофія зорового нерва на грунті алкоголізму. Лікувався в Ленінграді, 

настало певне покращення, і він знову став працювати. У 1931 році раптово 

помер, мабуть від хвороби серця…Мама його дуже жаліла. Так мені не 
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пощастило з батьком. Пробачити йому ніколи не міг, хоча мені він був не 

потрібен: пішов, ну й добре. Мама ж залишилася!» [5, 21-22]. 

Залишення сім’ ї батьком було безсумнівно болісно пережито дитиною, 

але,з точки зору педагогічної науки, цей факт необхідно розглядати з різних 

позицій. З одного боку, – це величезна психологічна травма і душевний біль 

отримані хлопчиком, з іншого, – це послужило свого роду стимулом до 

формування у нього почуття відповідальності перед своєю майбутньою 

сім’єю, і утвердило бажання ні в якому разі, і не за яких обставин, хоч малою 

дещицею,не бути подібним своєму батькові. М. М. Амосов глибоко 

усвідомив на власному досвіді, що малодушність, безвідповідальність, зрада і 

бездумні вчинки змушують близьких страждати, що не може бути 

примирення з тими, хто породжує зло.  

У цій життєвій ситуації, яка могла зробити жорстокою вразливу душу 

хлопчика, роль матері була величезна. Мати була носієм високих духовно- 

людських цінностей, вчила сина християнської любові.Вона допомагала  

людям не тільки в силу свого професійного обов’язку, і не тільки тим, кого 

любила, а всім, хто її оточував, і навіть тим, хто заподіяв їй багато душевних 

страждань (колишньому чоловікові, про якого завжди говорила добре, 

допомогла з операцією, коли той осліп, частину свого життя присвятила 

свекрусі, яка, не дивлячись на те, що спочатку не хотіла бачити її дружиною 

свого сина, і, маючи своїх шістьох дітей, все життя прожила з невісткою та 

онуком).І як багато значать такі слова сина про матір: «Батько нас залишив, 

тому вся сім’я для мене була в мамі. Для мене вонаідеал людини на все 

життя» [5]. У його житті, мама стала всім – і тим, хто любить, і тим, хто 

виховує, тим, хто підтримує і направляє, тим, хто заробляє на життя і тим, 

хто своїм прикладом показує, як жити. 

М.М. Амосов тепло і зворушливо писав про матір, яка була одержима 

своєю професією й присвятила своє життя служінню їй: «Основна робота 

акушерки –  приймати пологи вдома, від 100 до 160 пологів на рік. Дві 

третини з них – в інших селах, іноді за вісім – десять кілометрів [5, 11-
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12].Мати для М.М. Амосова була цілим світом, що випромінював любов і 

тепло, світом, з яким хотілося бути завжди поруч, бути єдиним нерозлучним 

цілим, світом, що допомагає долати всі труднощі й випробування життєвого 

шляху. З раннього дитинства дитина бачила, що поява на світ нової людини, 

це не тільки таїнство народження, але і складний процес, в якому його мати 

грала роль і акушера, і Ангела-Хранителя. «Ми постійно жили при пологах. 

Кожен третій-четвертий день мама їхала або йшла зі своїми речами. Іноді з 

одних пологів прямо на другі, потім – на треті. По тижнях вдома не бувала. А 

ми з бабусею жили в постійній тривозі ... » [5, 13]. 

Напевно, звідси витоки дбайливого ставлення до людського життя і 

розуміння того, що своїми діями людина може життя іншої людини 

полегшити, підтримати або заподіяти біль і страждання, а часом і зламати або 

знищити. «У мами за двадцять чотири роки роботи, на понад три тисячі 

пологів, померла одна породіля. Приблизно п’ятьох вона возила в 

Череповець, там їм робили операції, і, здається, теж всі залишилися 

живі…Мабуть, сільські жінки були міцні, та і кваліфікація у мами була 

висока» [5, 12-13]. 

Для М.М. Амосова людське життя від народження до самої смерті 

завжди було особливою цінністю, і в той же час стало предметом його 

досліджень. Завдяки прикладу матері, до майбутнього всесвітньо відомого 

хірурга, який врятував тисячі людей, прийшло розуміння того, що життя 

тендітне і вимагає захисту і підтримки, що не можна відмовити людині, яка 

потребує допомоги і, що така допомога є вища духовна нагорода людині. 

Така допомога, в його розумінні, не повинна стикатися з будь-якими  

корисливими проявами, може саме тому – букет квітів великому лікарю 

цінувався ним як найвища вдячність його праці. Підтвердженням служать 

рядки з книги М.М. Амосова: «Було в інтелігентському середовищі слово 

«безсрібник», той, хто «не бере». Акушерки усюди приймали (і тепер 

грішать!). Підношення – «на щастя дитинки». Так ось, моя мама – не брала. 

При крайній бідності, в усі часи. Взагалі ніколи не бачив брехні, хитрості, 
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завжди була доброзичливість і довіра до людей. Всі про неї так говорили» [5, 

13]. 

Мати своїм прикладом навчила сина тому, що до кожної людини, яка 

потребує допомоги необхідно ставиться з особливою увагою, 

відповідальністю, терпінням і повагою, з огляду на індивідуальність та 

емоційний стан кожного пацієнта. Ця наука закарбувалась в пам’яті, їй 

слідували протягом всього життя, незважаючи на крайню зайнятість і 

величезні психологічні перевантаження, які М.М. Амосов мав щодня. Адже 

зрозумівши, завдяки матері  («Відповідальне ставлення до життя у мене було 

– від мами»), що лікар допомагає лікуючи не тільки ножем (адже він був 

практикуючий хірург), а й словом, яке дає людям надію на благополучний 

результат операції, повноцінність і здоров’я в майбутньому житті. 

 Любов до людей була не простим звуковим посланням, а постійним 

підтвердженням ставлення матері до інших і слугувала для Миколи 

Михайловича Амосова прикладом і дозволила виховати в собі всі ті якості, 

що притаманні людині, яку можна без сумнівів наректи Великим Генієм 

людських якостей. Мати прищепила любов до читання, що переросло в 

нездоланне бажання і дозволило виявити йому свої здібності й потребу в 

безперервній самоосвіті. Книга в житті М.М. Амосова була не тільки 

джерелом, з якого він черпав наукові нововведення, а й прекрасним другом 

під час дозвілля. Вчений згадує: «Читав багато книг – бібліотека була хороша 

... особливо запам’яталася товста «Історія Великої французької революції» 

Карлейля ... Це і було,  як кажуть, «одна, але полум’яна пристрасть» [5; 25]. 

Коли М.М. Амосов вчився в Череповці (жив на квартирі подруги матері –  

вчительки Доброхотової О.М.) був читачем трьох бібліотек – дитячої, 

дорослої міської та шкільної. Розпорядок дня був такий: прийшов зі школи, 

пообідав, помив посуд і читати. [5, 32]. 

 Час, проведений в школі, вчений оцінював по-різному: «Вчився добре, 

але вчили погано. Умов для цього не було – підручників, паперу, 

професійного викладання. Втім, нашу вчительку, Серафиму Петрівну, згадую 



435 

 

із задоволенням. Вона вчила два класи: перший і третій. Мене посадили зі 

старшими, у першокласників місця не виявилося. Тут я швидко вивчив букви 

подобалася: дуже багато шуму, хлопці буйні, все – незнайоме. Не було 

контакту. Навіть на перервах я не виходив з-за парти. Освоївся тільки до 

Різдва ...Чомусь не пам’ятаю, щоб готував вдома уроки. Напевно, не 

задавали: багато новацій пережила школа» [5, 24]. 

Успіхи в навчанні сприймалися оточуючими як само собою зрозумілі, 

що змусило його підняти планку вимогливості до самого себе на 

максимально можливу висоту і дозволило йому без коливань зануритися в 

незвідані глибинні простори знань, як в галузіі медицини, так і в інші сфери 

людських знань. Гамма інтересів в науках М.М. Амосова була настільки 

широкою, що в 1960 році він зробив можливим розвиток нової в СРСР науки 

–  біокібернетики, що дозволило суттєво змінити як лікувальні прийоми, так і 

науково-освітні(«Ще справа: наука. Розробив (?!) «теорію регулюючих 

систем організму»… Зошити збереглися. Між іншим, з цих зошитів через 

двадцять років, у відділі біокібернетики народилася справжня наука, з 

експериментами, статтями, книгою і дисертаціями» [5, 262-264]). 

 Материнський приклад зміцнював і розвивав у М.М. Амосова віру в 

себе, неминуче прагнення знайти, зрозуміти нову інформацію, потребу до 

постійного самовдосконалення, виховував в ньому відсутність страху перед 

труднощами, складнощами, невдачами у всіх життєвих випробуваннях і 

колізіях, дозволив стати Вченим-Учителем. У віці двадцяти двох років, 

важко перенісши смерть матері, що завдала важку дущевну рану, 

М.М. Амосов навчився постійно відчувати начуттєво-емоційному  рівні 

духовну підтримку від, прихованого в просторі вдячної пам’яті, образу 

матері: «Все! Ніби зникла якась страхувальна мотузка, за яку вже не 

тримаєшся, але завжди можна схопитись, якщо почнеш падати» [5, 69]. 

М.М. Амосов, будучи батьком, безмежно любив свою дочку всіляко 

опікав, по можливості приділяв їй час, що залишався від роботи, лекцій, 

читав, водив у музеї, розповідав про те, як багато в житті може зробити 
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людина, якщо вона прагне до цього. Його любов і відданість дочці 

допомагала виховувати її в розумінні відповідальності, обов’язку, чесності[1, 

265-266]. Від народження доньки вів особливий щоденник, де записував 

спочатку спостереження про її ранній розвиток, записуючи перші слова, її 

перші дитячі досягнення, спостерігав за дочкою-школяркою. Дочка виросла, 

здобула освіту і стала займатися тим, чим займався її батько, більше того 

вона працювала разом з батьком в раніше створеному Амосовим 

загальновідомому у всьому світі «Інституті серця» існуючому й понині в 

місті Києві, будучи його колегою, ученицею і активним послідовником його 

наукових пошуків і відкриттів. М.М. Амосов у своїх спогадах писав: «Довго 

розмірковував, що у парі «гени – виховання» головне – це виховання. 

Поступово акценти змістились: гени важливіші. Але без виховання не 

реалізувати.Тому Катю з пелюшок розвивали, як могли. І не помилились: в 

тридцять три роки стала професором-терапевтом» [5, 266]. 

Люди, що знали Амосова, до нинішнього часу говорять про нього не як 

про померлого, а як про присутнього серед нас. Його постійна віддача знань 

була настільки глобальна, що вона дозволяє  сучасним поколінням черпати 

духовну наснагу й натхнення. 

Створення наративних матеріалів, що містять  біографічні дослідження 

життєвого шляху людей, які залишили нетлінний слід в історії розвитку 

людства, є важливою частиною професійної підготовки педагогів різних 

спеціальностей. Детермінізація умов, що впливають на розвиток видатної 

особистості, не вичерпує можливих нових напрямів біографічних 

досліджень. На наш погляд, доцільним є збагачення мультимедійного 

контенту Інтернет-простору інформацією про життєвий досвід інших 

видатних представників світової спільноти, що має сприяти поширенню 

гуманістичних ідей і грати важливу роль у навчанні підростаючих поколінь.  
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Контент педагогічного наративу про дитинство і шкільні роки 

В.М. Глушкова – видатного вченого-кібернетика ХХ століття 

«Сьогодні перший день  
твого життя, що залишилося.  

Не витрачай час даремно!» 
В.М. Глушков 

 
Основними джерелами створення педагогічного наративу продитячі й 

шкільні роки – важливі періоди розвитку особистості  геніального вченого-

математика, творця-кібернетика, талановитого педагога-наставника й 

невтомного громадського діяча В.М. Глушкова є біографічні матеріали, 

спогади дружини Валентини Глушкової,  доньок – Ольги та Віри, друзів та 

колег про талановитого вченого.Дослідження присвячені висвітленню 

окремих сторін життєвого шляху, діяльності, наукових досягнень 

всесвітньовідомого вченого В.М. Глушкова знайшли своє відображення у 

працях Б. Малиновського [114],  М. Павленка [133].  

Віктор Михайлович Глушков (24.08.1923 – 30.01.1982) – видатний  

учений, ідеї та винаходи якого набагато випередили час у якому він жив і 

працював. В.М. Глушков увійшов у історію розвитку вітчизняної 

кібернетики як геніальний розробник комп’ютерної техніки і його по праву 

вважають основоположником інформаційних технологій – творцем 

комп’ютерного світу в СРСР. Педагогічно доцільним буде з’ясування  

особливостей виявлення обдарованості ученого в дитячі та шкільні роки. 

Поняття «геніальність» тісно повʼязане з обдарованістю, креативністю 

й раннім творчим розвитком дитини. Дослідження біографій видатних людей 

засвідчили, що видатні історичні постаті (відомих учених, художників, 

митців та ін.), що вирізнялися потужними життєвими силами, творчими 

здібностями, надзвичайною продуктивністю та плідною діяльністю об’єднує 

спільність деяких особистісних рис, мотиваційна, перцептивна й 

апперцептивна діяльність. Слід зазначити, що дуже часто геніальні люди не 

одразу можуть визначитися в якій сфері вони найбільш обдаровані. 

Вирішальне значення у підвищеній творчій віддачі обдарованої особистості в 
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певній галузі, а може й у феномені геніальності, відіграє не тільки 

надзвичайний природний дар, здатність до концентрації, а й велике 

прагнення до його реалізації, потужність життєвих сил та дуже сильна 

установка, що стимулює до безперервних пошуків.  

Не буде перебільшенням твердження про те, що В.М. Глушков належав 

до геніїв людства, оскільки ще з дитинства вирізнявся високим рівнем 

досягнень й унікальними природними здібностями, що були реалізовані у 

майбутньому в різних сферах: інтелектуальній, креативного мислення, 

академічних досягнень, спілкування, лідерства, різних видах діяльності. Як 

багатьом геніям, йому були властивінестандартність мислення, титанічна 

працездатність на шляху до мети, готовність до подолання стереотипів та 

традиційних настанов, позитивне світобачення й постійний саморозвиток. 

Всі, хто знав Віктора Михайловича Глушкова, були одностайні в тому, 

що це була виключно талановита, надзвичайно обдарована особистість, один 

з тих, кого без сумнівів вважають видатними вченими – геніями сучасності. 

В.М.Глушков володів неосяжним простором різнобічних знань, блискучою 

ерудицією, титанічною працездатністю, а невтомна жага постійного пошуку 

нового, широта й глибина наукового бачення вражали всіх, хто з ним 

зустрічався. Він був справжнім подвижником в науці, щедро ділився своїми 

знаннями й досвідом з оточуючими його людьми, його розробки набагато 

випередили свій час, допомігши людству зробити значний крок у його 

прогресивному розвитку.  

Багатогранність вияву таланту й здібностей, наполегливий пошук 

ученого дозволили йому отримати блискучі наукові результати світового 

значення в галузі математики (довів п’яту з двадцяти трьох проблем 

Гільберта, що в науці є сенсаційним досягненням), кібернетики, 

обчислювальної техніки й програмування (розробки в сфері теорії та 

практики програмування, створення штучного інтелекту;  реалізації науково-

дослідних проектів розробки та впровадження проблемно-орієнтованих 

програмно-технічних комплексів для автоматизації (комп’ютеризації) 
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господарської й оборонної діяльності країни та багато ін.), стати засновником 

вітчизняної школи кібернетики та інформатики, авторитет якої визнаний всім 

міжнародним науковим співтовариством. 

У результаті біографічного дослідження дитинства вченого були 

виявлені фактори, що в тій чи іншій мірі вплинули на розвиток надзвичайних 

здібностей та рис характеру В.М. Глушкова, до яких, на наш погляд, можна 

віднести: яскраво виражені математичні здібності, високу дослідницьку 

активність, титанічну працездатність, наполегливість, волю, організованість, 

цілеспрямованість – талант, уміння не тільки відстоювати свою позицію, а й 

надати таку можливість іншим, непохитна віра у людський потенціал. 

Створюючи педагогічний наратив про геніального співвітчизника слід 

особливу увагу звернути на дитинство хлопчика, оскільки цей період в 

становленні кожної особистості відіграє надзвичайно важливу роль. В цьому 

аспекті цікавою є думка відомого американського дослідника у галузі 

наратології Дж. Брунера: «Погляди і уявлення засвоєні в дитинстві, дуже 

часто супроводжують нас на протязі всього життя, хоча їх коріння цілком 

імовірно може згубитися десь у глибинах нашої пам’яті» [19, 40]. Тому, 

використання медіа-матеріалів, що містять спогади, роздуми, наративні 

оповіді, рефлексії інших людей відіграють важливу роль у створенні 

цілісного образу досліджуваної особистості. 

Віктор Михайлович Глушков народився 24 серпня 1923 року всімʼї 

службовців у місті Ростові-на-Дону. Батько Михайло Іванович Глушков – 

походив із старовинного козацького роду станиці Луганська (сьогодні ця 

станиця знаходиться на території України недалеко від кордону з Росією). 

Його предок під час війни з Наполеоном був ад’ютантом отамана  Донського 

війська, генерала від кавалерії – графа М.І. Платова й відзначився 

відчайдушною відвагою під час Бородінської битви, а у 1814 році, вже в чині 

осавула, переможно в’ їхав на білому коні в Париж. За військові подвиги 

російський імператор подарував йому дворянський титул і маєток, які його 

нащадки втратили, оскільки єдина дочка таємно вийшла заміж за простого 
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козака й втекла з ним на Дон. Як переказують сімейні спогади, у сімʼї 

Глушкова існував родовід, що в деякій мірі є свідченням певного освітнього, 

соціального й культурного рівня родини хлопчика. На жаль, його було 

втрачено під час Великої Вітчизняної війни.   

Батько вченого розповідав, що всі його предки були відважними 

козаками, талановитими і вольовими людьми, але, на жаль не всі в тих 

умовах змогли одержати хорошу освіту й реалізувати свої здібності.   

Михайло Іванович Глушков отримав вищу освіту в галузі гірничої справи, 

закінчив Катеринославський гірничий інститут, працював геологом, довгий 

час був головним гірничим інженером у м. Шахти Ростовської області (де 

Віктор виріс і закінчив школу), потім – викладачем Шахтинського гірничого 

технікуму.   

  Мати – Віра Львівна Босова народилась в станиці Каменській, 

Ростовської області, працювала бухгалтером, була депутатом Шахтинської 

міськради, багато сил та часу віддавала сім’ ї  й єдиному сину, який її дуже 

любив. Під час Великої Вітчизняної війни за підпільну діяльність на 

окупованій фашистськими загарбниками території вона була страчена 

фашистами і скинута в шахту разом з іншими членами антифашистського 

підпілля. Смерть матері справила величезний вплив сина. Все життя він 

свято шанував її памʼять. Приїжджаючи в місто Шахти, почесним 

громадянином якого він був, завжди клав квіти до меморіалу на честь 

загиблих героїв. І подвиг матері завжди надихав його на власні подвиги в 

ім’я науки і рідної країни. 

Про перші чотири роки життя В.М. Глушкова майже не залишилось 

ніякої інформації: «Ростов майже не пам’ятаю, збереглося в пам’яті лише те, 

що ходили за Дон ловити рибу,чи жабенят» [144, 16]. Через п’ять років 

(1927-1928) сім’я переїхала на одну з найбільших шахт Донбасу – шахту 

ім.  Артема, що знаходилась біля міста Шахти. Після «справи шахтарів» всі 

інженери на ній були заарештовані й на новому місці батьку й ще одному 

спеціалісту прийшлось працювати за десятьох осіб. Через рік ситуація на 
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шахті стабілізувалась, і батька В.М. Глушкова було переведено на посаду в 

трест міста Шахти.  

У вихованні хлопчика сім’я відіграла виключно важливу роль, так як в 

цьому процесі брали активну участь всі члени родини: батько, мати і бабуся. 

Михайло Іванович від природи був прекрасним педагогом, з самого раннього 

дитинства він навчав сина грамоті, малював і складав про намальоване цікаві 

віршики, які маленький Віктор швидко запам’ятовував, намагався якомога 

частіше конструювати з сином цікаві іграшки, створювати різні моделі, щось 

майструвати. Любив батько й грати з сином у шахи, розповідати про 

неосяжні галактичні простори, таємниці зоряного неба, властивості мінералів 

і багато-багато іншого. Мама, Віра Львівна, використовувала завжди 

найменшу можливість, щоб задовольнити  постійно зростаючу дитячу жагу 

пізнання, читала улюблені книжки сину, порозгадувала складні головоломки, 

розважалася з ним у веселій грі. 

Великий вплив на виховання хлопчика мала бабуся (мати батька) 

Єфиимія Петрівна Глушкова-Панченко, українка за походженням, чекаючи 

народження маленького онука, в 53 роки оволоділа грамотою спеціально для 

того, щоб повноцінно впливати на його життя, потім малювала букви, писала 

слова, читала допитливому хлопчику казки, дитячі вірші, складала з ним 

цікаві оповідання. У неї був чудовий голос, вона знала багато прекрасних 

українських народних пісень (і про Марусю Чурай, і пісні в яких оспівано 

подвиги, відвагу й мужність козаків та їх ватажків, і про життя народу, що 

завжди прагнув бути вільним) й з дитинства прививала онуку любов до 

української культури, привчила його знати не тільки мотив, а й слова пісень, 

любов до яких він проніс через все своє життя: «Люблю співати пісні, 

особливо українські. У мене бабуся співала українські пісні, і говорила 

наполовину по-українські» [144, 20]. 

 Велика й безмежна любов до дитини, постійне піклування про 

розвиток його природних здібностей, невтомна, й у той же час, ненав’язлива 

опіка всієї сім’ ї дали свої позитивні результати, уже в чотири з половиною 
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роки хлопчик, взявши до рук книгу сказав: «Я сам», і почав читати. З цього 

часу книга стала невід’ємною частиною у науковому пошуку, творчій роботі, 

у хвилини відпочинку й у його наполегливому, невпинному щоденному 

процесі самовдосконалення і розвитку.В.М. Глушков згадує: «Читати 

навчився дуже рано. Моя бабуся по тату, Єфимія Петрівна чекаючи 

народження внука навчилася грамоті й з самого малечку читала мені книжки. 

А тато малював для мене картинки з віршами. Очевидно, що тоді я й 

навчився читати… Перед школою я вже прочитав Уелса, Жюль Верна й іншу 

фантастичну літературу, але яскраво виражених схильностей у той період у 

мене не було» [144, 16-17]. 

Як дізнаємось зі спогадів вченого, стосунки в сім’ ї хлопчика 

будувались на батьківській любові, мудрості й відповідальності і тому мали 

величезну виховну силу, стали потужним духовним джерелом, що живило та 

підтримувало дитину. З щирою допитливістю хлопчик-дошкільник 

спостерігав, як вправно й уміло орудує паяльником батько, збираючи 

радіоприймач, а вже після закінчення четвертого класу сам, по власній схемі, 

зробив і свій перший приймач. Про це у спогадах академіка знаходимо такі 

рядки: «Батько був пристрасним радіолюбителем і долучив мене до цього. 

Коли ми жили на шахті ім. Артема, він весь час майстрував радіоприймачі та 

акумулятори. Я дивився, як батько паяє, слухав радіопередачі і вже влітку 

між четвертим і пʼятим класами почав сам робити радіоприймачі. Причому 

мене вже не задовольняло сліпе повторення відомих схем, я почав вивчати 

книги спочатку для радіоаматорів, потім з радіотехніки» [144, 17]. 

 У 1931 році, коли В.М. Глушкову виповнилося вісім років, він вступив 

до школи. Навчання давалося йому легко, без великої, як він пише, праці, так 

як ще з першого класу звик прочитувати всі підручники заздалегідь, це 

давало можливість після занять у школі займатися тим, що найбільше 

цікавить, приваблює. А цікавило майже все! У першому й другому класі це 

була астрономія, у третьому – зоологія, у четвертому – мінералогія і з 

часом цих захоплень ставало все більше. Так, у своїх спогадах він пише: «У 
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третьому класі захопився зоологією. Прочитав книгу Брема «Життя тварин», 

став вивчати їх класифікацію. У четвертому класі мене зацікавили 

мінералогія та геологія. У значній мірі цьому сприяв батько, який добре 

знав геологію. До мого народження він був начальником гірничого округу і 

відкрив на Кавказі свинцеві і цинкові родовища. Я почав студіювати книги з 

бібліотеки батька і збирати колекцію мінералів. Природно, що в наших краях 

велику колекцію зібрати було важко, але вона дуже поповнилася після 

поїздки на Кавказ разом з батьками. Ми були в Орджонікідзе, Сочі й Анапі. 

У роки війни вона, на жаль, пропала» [144, 17]. 

Зоологія була не першим захопленням майбутнього генія, як він сам 

зазначає: «До речі, моїм першим захопленнямбула не зоологія, а 

астрономія,хобі мого батька. У першому і в другому класах я вже знав 

назви планет, найяскравіших зірок, комет і багато іншого. З саморобного 

(зробленого разом з батьком)телескопа приблизно з 40-кратним 

збільшенням ми разом з ним спостерігали за Місяцем і зірками. Але цим 

предметом я не захопився – завадив поганий зір» [144, 18]. Вже будучи 

академіком, відпочиваючи на березі Дніпра з великою приємністю і, як 

завжди, з досконалим знанням справи він розповідав своїм друзям про зорі й 

свої дитячі захоплення.    

Із спогадів доньки Ольги дізнаємося про те, що В.М. Глушков  завжди 

говорив, що головне в людині – це дух, і дух треба постійно зміцнювати. 

Тому необхідно любити труднощі і постійно їх долати. Коли мало труднощів 

життя стає гладким і спокійним, але жити стає нудно. Починаючи з 

дитинства, він постійно шукав труднощі різного роду і за допомогою їх 

подолання випробовував, тренував себе. Будучи слабким і хворобливим 

хлопчиком, він став спортсменом-розрядником з боксу, прекрасним плавцем 

на далекі дистанції, хорошим лижником, а будучи вже академіком, регулярно 

взимку займався моржуванням. 

Про себе академік згадує так: «Оскільки фізично я був розвинений 

досить слабо, то почав активно займатися фізкультурою… Власне спортом я 
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займався лише для свого фізичного розвитку, і до десятого класу в цьому 

досяг успіху.  Намагався займатися боксом, але це у мене не вийшло: удари я 

освоїв, але захист страждав – підводив зір (з дитинства у хлопчика була 

сильна короткозорість, але він був досить рухливою дитиною, тому в школі 

окулярів не носив). Я зрозумів, що тут нічого не поробиш, і покинув. Трохи 

займався футболом і волейболом, але також заважав зір (в окулярах я ніколи 

не грав). Люблю стрибки у воду, стрибав з десяти-і восьмиметрової вишки… 

До десятого класу в мене були дуже хороші результати. Наприклад, я майже 

на свій зріст стрибав у висоту, навчився плавати. Причому спочатку мало не 

потонув через короткозорість – не розгледів і шубовснув туди, де глибоко, ну 

і пішов на дно. Мене витягнули і відкачали» [144, 19]. 

 Після пережитого стресу, він твердо вирішив навчитися плавати, 

батько декілька разів намагався допомогти йому в цьому, але у нього не 

виходило, бо по натурі, як він сам говорив про себе, він був заочник і не дуже 

любив коли йому хтось допомагає. У цій ситуації проявилося вміння хлопця 

застосовувати знання для розв’язання проблем у різних життєвих ситуаціях, а 

саме: «Згадавши закон Архімеда, я зрозумів, чому у мене не виходить: голову 

тримаю високо. Як тільки я занурився настільки, що лише визирав ніс, то 

відразу поплив. І переплив досить глибокий канал. До речі, своїм дівчатам я 

передав цей досвід і не без користі» [144, 19-20]. 

Черпаючи мудрість з величезної кількості прочитаних книг коло 

інтересів хлопчика ставало дедалі ширшим, різноманітнішим і науково 

різновекторним. В одній з книг він багато дізнався про пам’ять людини й 

почав цілеспрямовано використовувати спеціальні вправи для її розвитку. 

Про це свідчать такі рядки зі спогадів ученого: «…у третьому і четвертому 

класах зацікавився гіпнозом. Дещо навіть виходило. У книжці по гіпнотизму, 

автора якої я не пам’ятаю, була глава «Пам’ять і догляд за нею», звідки я 

почерпнув різні вправи для розвитку пам’яті. Так що і це короткочасне 

захоплення не минуло без сліду» [144, 19]. 
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Згодом, у п’ятому класі, до захоплень майбутнього академіка додалася   

радіоелектроніка, яка потребувала вже більш серйозних математичних знань, 

тому малий дослідник, між п’ятим і шостим класами, захоплено засвоює 

шкільний курс алгебри, геометрії та тригонометрії за середню школу, а між 

шостим та сьомим класами займається математикою по університетській 

програмі. Саме в цей період виявилися яскраво виражені математичні 

здібності В.М. Глушкова, провідні риси характеру майбутнього вченого –   

цілеспрямованість, наполегливість, систематичність, працездатність та  само 

організованість: «Коли язрозумів, що моїх математичних знань не вистачає, 

то роздобув підручник по диференціальному обчисленню та «Аналітичну 

геометрію» Привалова і склав план занять на літо (перед шостим класом). 

Став займатися алгеброю, геометрією, тригонометрією за програмами до 

десятого класу включно. У шостому класі вивчив диференціальне числення і 

вже міг складати рівняння кривих, диференціювати функції та ін. Влітку між 

шостим і сьомим класами займався математикою за університетською 

програмою. Навчаючись у сьомому класі і за літо до початку восьмого, 

вирішив (я не знаю математика, який би це зробив) всі приклади з задачника 

Гюнтера і Кузьміна, розрахованого на студентів університетів, з дуже 

важкими завданнями. Мені хотілося, щоб не залишалося нічого 

незрозумілого. Почав вивчати сферичну тригонометрію і відкрив для себе 

небесну механіку. Батько і мати страшно обурювалися моїми заняттями – 

боялися за моє здоров’я. Тому я багато чого робив крадькома. І це не єдине, 

чим я займався» [144, 18]. 

Навчаючись у п’ятому класі талановитий хлопчик – малий вундеркінд 

– вже робив радіоприймачі за власними схемами, змонтував телефон, 

короткохвильовий передавач, фотозбільшувач і навіть побудував рухому 

модель, з елементом живлення від електричних дротів за допомогою рухомих 

контактів.У спогадах знаходимо: «Добре пам’ятаю, що ще в п’ятому класі ми 

з батьком зробили примітивний телевізор і приймали передачі з Києва, де 

була єдина в радянському Союзі телестудія, але це було не сучасне 
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телебачення, хоча і в той час було дуже цікаво бачити хоч якесь зображення» 

[144, 18]. 

Слід зазначити, що велику роль у розвитку пізнавальних інтересів 

тогочасних школярів відігравали не тільки книги, а й науково-популярні 

видання, журнали, серед яких – «Техніка молоді», «Знання – сила», які були 

надзвичайно цікавими й спонукали читачів до самостійного творчо-

експериментального пошуку в пізнанні нового. У біографії 

всесвітньовідомого вченого є  історія, про те як, навчаючись у п’ятому класі,  

в одному з таких журналів він побачив конструкцію електрогармати з трьома 

соленоїдами і пелюстками-тримачами, між якими затискався сталевий 

сердечник – снаряд. При включенні гармати снаряд пролітав перший 

соленоїд і розмикав контакти, через які подавався електричний струм. Потім 

він влітав у наступний соленоїд і т.д. до завершення процесу. Обдарована 

дитина зробила гармату точно за поданим описом, і вона працювала, але 

погано, тому що механічні контакти затискали снаряд сильніше норми. 

Настирливого у науковому пошуку хлопчика почало переслідувати 

непереборне бажання  розв’язати задачу точного розрахунку функціонування 

електрогармати.  Постійні роздуми над вдосконаленням пристрою, кропітка 

робота над теорією втягування металевого снаряду в соленоїд не давала 

позитивного результату. Розуміючи, що без серйозного знання фізики, 

конкретно поставлена мета не буде досягнута, завзято-затятий п’ятикласник 

Віктор Глушков починає її штудіювати по дореволюційному виданню 

п’ятитомного курсу фізики О.Д. Хвольсона, який вдалося дістати з великими 

труднощами. І з цього часу теоретична фізика стає одним з основних 

зацікавлень його навчання в школі.  

«І тоді, згадує В.М. Глушков, мені вдалося зробити перший винахід – 

систему управління польотом снаряда ... і моя гармата запрацювала краще, 

ніж описана в журналі. Це окрилило мене і підштовхнуло до думки зробити 

прицільний пристрій для визначення кута підняття ствола гармати. Для 

пристрою прицілювання знадобився розрахунок… механізму. Я зрозумів, що 
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потрібні математичні знання. Математика необхідна була і при вирішенні 

іншої проблеми – точного розрахунку сили тяги і динаміки польоту снаряда. 

Ці завдання вирішуються методами диференційного й інтегрального 

обчислення, вимагають дуже тонкого розуміння фізики твердого тіла, 

магнетизму. Це були перші завдання, які я сам собі поставив. Тоді я 

навчався в п’ятому класі. З тих пір я привчив себе не просто перегортати 

книгу і витягувати знання невідомо для чого, а обов’язково під певну задачу. 

Важке завдання вимагає, як правило, найрізноманітніших знань. У чому 

перевага такого методу засвоєння знань? Коли ви просто читаєте книгу, то 

вам здається, що все зрозуміли. А насправді, в пам’яті майже нічого не 

відклалося. Коли читаєш під кутом зору, як це можна застосувати до 

своїх задач, тоді прочитане запам’ятовується на все життя.Такого 

способу навчання я дотримувався завжди» [144, 17-18]. 

Крім того, твердість і наполегливість на шляху до поставленої мети, 

небажання пасувати перед труднощами у пошуках розв’язків поставлених 

перед собою задач у науці (зокрема, теоретичній фізиці), юний дослідник, 

перебуваючи з батьками на відпочинку у Ростові-на-Дону, придбав собі 

книгу відомого голландського математика Б.Л. Ван дер Вардера «Метод 

теорії груп квантової механіки». Прочитавши її, пише В.М. Глушков, я 

відразу зрозумів, що за допомогою рівняння Шредінгера (з квантової 

механіки) можна в принципі, відкривати властивості різних нових речовин на 

кінчику пера: «Як це розуміти? Ще немає речовини, але ви написали її 

формулу. Які вона буде мати властивості? Якою буде її питома вага, 

прозорість, температура плавлення та інші фізичні властивості? Це і зараз ми 

ще не вміємо робити. Але, в принципі, за допомогою квантової механіки такі 

завдання можна вирішити. Зрозумівши це, я загорівся блакитною мрією 

працювати в такій цікавій галузі. Зараз цей напрямок отримало назву 

квантової хімії. До речі, хімією я також займався досить багато. У мене вдома 

була хімічна лабораторія. Я навіть постраждав від любові до хімічних 

дослідів. Один раз отруївся хлором, інший – сулемою, обидва – без втрати 
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свідомості. Але ще тоді я зрозумів, що треба зосереджуватися на чомусь 

одному, і вибрав теоретичну фізику, а точніше квантову хімію. І якби не 

війна, це бажання може б і здійснилося» [144, 21]. 

Слід зазначити, що турбота, постійна підтримка й небайдужість батьків 

відіграла одну з визначальних ролей у долі сина. Разом з тим, необхідно 

відмітити й позитивний вплив на розвиток природного потенціалу В.М. 

Глушкова справжніх вчителів, для яких гідність, повага й любов до дитини, 

людяність, високий професіоналізм, відданість справі й духовна підтримка 

учня були частиною їхнього єства. Пам’ять про таких учителів горить 

нетлінним вогником в серці вихованця, зігріваючи й підтримуючи його 

протягом всього життя. У спогадах вченого знаходимо й згадки про те, що 

його визначні здібності помітив вчитель математики Л.І. Макротоваров і став 

системно займатися з ним, що допомогло В.М. Глушкову навчаючись у  

школі розв’язувати задачі університетського курсу. Не забулося й те, яким 

окриленим і безмежно щасливим був учитель, коли «Комсомольська правда» 

у 1939 році написала про його чотирнадцятирічного учня як про здібного 

математика. Не одноразово в своїх виступах і в окремих розмовах Віктор 

Михайлович з глибокою вдячністю говорив про своїх вчителів: вчительку 

географії – Скворцову, хімії – Данилову,  і особливо про вчителя математики 

– Л.І Макротоварова. 

До початку восьмого класу здібний учень оволодів основними 

університетськими курсами. Та, будучи до себе надзвичайно вимогливим, 

піднімаючи планку своїх можливостей на максимальну висоту, був дуже 

самокритичним: «…Проте залишилися прогалини – теорія Галуа, яку я до 

цього часу ще не вивчив та ін. Внаслідок цілеспрямованого підходу в мене 

були прогалини навіть у шкільному курсі. Я пам’ятаю, що початки 

стереометрії я не знав, оскільки вона мені була не потрібна» [144, 21]. 

В біографії вченого є й історія про те, як у восьмому класі він знайшов 

опис керованої радіо-моделі корабля, й звичайно ж, він спробував його 

реалізувати практично. Але побудувати хорошу модель, на думку 
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винахідника, не вдалося, міський ставок, на якому повинні були проходити 

випробовування, був в семи кілометрах від дому, а модель вийшла заважкою 

й носити її туди й назад було нелегкою справою. Та для юного творця це 

також не стало нерозв’язаною проблемою. Натомість він створив модель, що 

дуже нагадувала трамвай, який рухався без колії, мала мотор, передавач та 

приймач передач, за допомогою яких вона приводилася в дію, повертатися й 

зупинятися. І з роками, бажання й жага пошуку нового тільки зростали!   

Опанувавши університетську програму з математики й фізики, у 

восьмому класі, В.М. Глушков зацікавився філософією, яку почав вивчати з 

книги «Матеріалізм і емпіріокритицизм», у його спогадах зазначено: 

«Природно, мені її було читати досить важко в тому віці. Але я не 

заспокоювався до тих пір, поки ясно не розумів кожен термін. Перед десятим 

класом я прочитав «Історію філософії» і «Натур філософію» Гегеля. (У нас, 

по-моєму, не всі фахівці філософи його читають).З тих пір я не брався за 

Гегеля, навіть коли здавав в інституті діамат, оскільки все пам’ятав» [144, 

20].  

Слід зазначити, що при таких колосальних наукових здобутках, 

майбутній світоч наукового небосхилу вважав себе дуже неорганізованою 

людиною, і це його дуже хвилювало, тому для самовиховання, зміцнення 

волі він змушував себе виконувати те, що було йому не до душі: дочитувати 

до кінця нецікаву книгу, уважно дивитися нудний фільм, вивчати  

навчальний предмет, що не подобався: «…Я спеціально включав в розклад 

своїх занять не тільки те, що подобалося, але і нецікаві для мене дисципліни, 

наприклад, французьку мову, креслення і малювання…» [144, 20]. Таким 

способом учень-Глушков виховував у собі крицеву волю й вміння володіти 

собою, здатність зосереджуватися, долати труднощі при вирішенні складних 

завдань. І особливим завданням для себе він вважав тренування волі, для 

якого щодня треба було здійснювати подвиги, нехай навіть не помітні для 

оточуючих.  
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У цей же період починається його захоплення літературою, не тільки 

прозою, але й поезією, хоча цей предмет не входив в число його улюблених. 

В.М. Глушков згадує: «На той час у мене виробилася досить велика 

швидкість читання. Пам’ятаю, за один вечір я прочитував два романи 

Тургенєва. Правда, це має і свої негативні сторони – художні твори слід 

читати повільно, однак це я зрозумів через деякий час» [144, 20]. І вже до 

десятого класу він знав на пам’ять величезну кількість поетичних творів 

німецькою мовою Й. Гете, Г. Гейне, Й.-Ф. Шиллера, твори М. Лермонтова, 

О. Пушкіна, В. Брюсова, М. Некрасова, Т. Шевченка, М. Гумільова,              

А. Ахматової, М. Цвєтаєвої, В. Маяковського, любив читати твори               

М. Достоєвського, Л. Толстого, А. Чехова, М. Гоголя, Т. Драйзера,                 

Д. Лондона та ін. 

Феноменальна памʼять, безмежна й беззастережна відданість тому, 

чим займається в даний час (ґрунтовне опрацювання літератури, вивчення 

поезії) безсумнівно, сприяло розквіту його природного таланту, розвивало 

вкрай необхідне вченому образне мислення, відточувало мову, якою 

досконало володів Віктор Михайлович, навіть у його чернетках ( писав він 

дуже багато),  рідко на якій сторінці можна було побачити одне-два 

виправлення. 

З інтерв’ю доньки академіка В.М. Глушкова – Віри Глушкової 

дізнаємося, що в  біографії її батька  було чимало цікавих епізодів та історій, 

в яких його феноменальні здібності іноді призводили до непередбачуваних 

наслідків. Так, у першому відрядженні молодого вченого в Париж виникло  

небезпечне непорозуміння. Справа була в тому, що члени радянської 

делегації їхали колоною з декількох машин, останній автомобіль, в якому 

їхав видатний кібернетик, з якихось причин відстав, водій розгубився, але 

Віктор Михайлович підказав йому, як швидко дістатися до потрібного місця. 

Представники спецслужб дуже стривожилися за благонадійність 

співвітчизника: звідки ж це у молодого науковця такі пізнання в лабіринтах 

вулиць французької столиці?  
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Розгадка ж крилася у особливостях мислення генія, про які вчений 

згадує: «У мене було якесь, справді,  образне мислення,  чи то геометричне. 

Ось читаю, що Д’Артаньян вийшов з такої-то площі і повернув на якусь 

вулицю і назавжди запам’ятовую, що з цієї площі починається ця вулиця. А 

потім, у мене завжди виникало бажання подивитися, як це насправді. Я 

знаходив в енциклопедії або в атласі карти міст і перевіряв свої уявлення. 

Знову ж таки, якщо ви будете просто дивитися на план міста, ви його не 

запам’ятаєте, але оскільки я простежував маршрути літературних героїв, то 

плани міст відразу відображались в пам’яті. У 1966 або 1967 році, 

потрапивши в Мадрид, я легко орієнтувався в ньому. Це ж можу сказати і 

про Париж, Лондон, Берлін та Рим» [144, 21]. В усьому розібралися, і через 

деякий час, в черговому відрядженні, в Англії, коли автомобіль, у якому їхав 

наш геніальний співвітчизник, наближався до будинку-музею Вільяма 

Шекспіра, то супроводжуючий делегацію полковник британських спецслужб, 

з посмішкою запропонував Віктору Михайловичу підказати дорогу. Вчений, і 

на цей раз, з радістю дав блискавично-правильну відповідь.  

Ще з дитячих років В.М. Глушков вважав постійне тренування 

розумових здібностей складною справою і разом з тим, важливою складовою 

свого саморозвитку. Із спогадів доньки дізнаємося, що крім феноменальних 

здібностей, їх наполегливого розвитку й самовдосконалення, вчений володів 

ще й геніальними задатками.  Свідченням цьому є розповідь батька про те, 

що у нього є кілька рівнів мислення, в звичайному стані він володіє 

звичайними здібностями хорошого математика, але за рахунок внутрішньої 

напруги може переходити на більш високі рівні свідомості, де його 

можливості істотно розширюються. У процесі цього переходу іноді 

приходить натхнення – особливий стан свідомості, яким батько дуже 

дорожив і вважав джерелом свого щастя, що надає сенс його життю.  

Учений вважав, що так влаштовані всі люди, але переважна більшість 

не використовує свого дару, а багато хто про нього навіть не підозрює.   

Згадаємо, що за допомогою спеціальних вправ він настільки розвинув свою 
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пам’ять, що не переставав постійно дивувати оточуючих. Вже у зрілому віці 

В.М. Глушков вивчив англійську мову і знав її досконало. До останніх років 

він постійно продовжував збільшувати словниковий запас, носив з собою 

картки з англійськими словами і виразами, які поповнював, читаючи книги 

цією мовою. Тренував розум, постійно вирішуючи якісь завдання, що в 

основному відносились до його наукових досліджень, а в якості відпочинку 

він переключався на гру в шахи, відгадування кросвордів, розв’язування 

головоломок, а також лагодив вдома телевізори, радіоприймачі та іншу 

техніку. 

В червні 1941 року В.М. Глушков з золотою медаллю закінчив середню 

школу №1 міста Шахти і, здавалося,  перед талановитим юнаком відкрито всі 

шляхи щасливого майбутнього, всі простори для творчого злету генія. Він 

збирався поступати на фізичний факультет Московського університету, та 

доля розпорядилася інакше, розпочалася війна:  «21 червня, згадує вчений, у 

нас був випускний вечір. Гуляли всю ніч. Прийшовши додому, я включив 

приймач. Було 8:00 ранку. Потрапив на німецьку радіостанцію. Передавали, 

по-моєму, промову Гітлера. Я німецьку розумів. Так я раніше за інших 

дізнався, що почалася війна» [144, 22]. 

Війна. Це страшне слово, водночас зруйнувало мрії і надії не тільки 

випускника-медаліста В.М. Глушкова, а й мільйонів мирних людей. «Замість 

Московського університету, куди я збирався вступати на фізичний факультет 

разом з чотирма шкільними товаришами, я подав заяву до артучилища. 

Однак мене не взяли, і військкомат видав довідку, що я непридатний до 

служби в армії, але можу залучатися до фізичної праці… Я вступив до 

Ростовського університету. Але вже 29 вересня першокурсників мобілізували 

на риття окопів…» [144, 22]. 

2 грудня 2014 року виповнюється сумна дата – цього дня, двадцять 

років тому перестало битися серце славного сина українського народу, який 

не тільки мріяв, але й все робив для того, щоб люди жили радісним, 

щасливим життям, щоб машини й автоматизовані системи управління ними 
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полегшували їм його. Та, на жаль, для нашого народу ХХІ століття, коли 

геній людського розуму, здавалося б досягає свого апогею у інтелектуальних, 

творчих, технічних здобутках і мрії академіка В.М. Глушкова стають 

реальністю, стало порою страшних випробувань людського розуму і духу. 

Сьогодні для нас, як колись і для талановитого, сповненого надій і планів 

випускника-медаліста, війна стала реальністю.  

 І хочеться сподіватися, що 24 вересня 2023 року, в день сторіччя від 

дня народження видатного кібернетика, наші діти, народжені в еру цифрових 

технологій,  яку невтомною, творчою працею наближав Віктор Михайлович 

Глушков, будуть пишатися здобутками вітчизняних учених, державних 

діячів, захисників і митців – всього українського народу, що визначає 

сьогодні подальшу долю України. 

 
 

 

Контент біографічного наративу про видатну жінку-математика 

Софію Ковалевську      

По-різному можна тлумачити твердження, що освіта має бути 

орієнтована на особистість, оскільки одні розуміють під цією тезою 

спрямування виховних зусиль педагога на розвиток особистості, її соціально 

вагомих якостей, а інші бачать своє завдання у сприянні запитам особистості, 

що активізують її самореалізацію. Інформаційно-технологічна цивілізація як 

спільнота знань, віртуальних світів та неймовірних комунікацій вимагає від 

людини передовсім конкурентоздатності, мобільності, готовності будь-коли 

зійти з дистанції освіти і ввійти до ринку «товарів і послуг». Мірилом якості 

освіти стає не багатогранність культур, а «єдиний освітній простір» тобто 

простір єдиних освітніх стандартів. 

У таких умовах забезпечити збереження і розвиток цілісності людини 

може тільки освіта, яка зорієнтована не на державно-ідеологічну тотальність 

чи перемогу в ринковій конкуренції, а на культуру й духовність молодого 
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покоління як життєствердний принцип і джерело всіх його функціональних 

проявів. Особистісно орієнтована модель освіти розглядає як основу її змісту 

важливі особисті (загальнолюдські) характеристики індивіда, пов’язані з його 

спроможністю займати певну позицію, виступати виразником свого життя та 

своєї освіти. Отже, це освіта, в якій особистість, досвід бути особистістю 

виступають в якості її змісту. 

У сучасних педагогічних дослідженнях, а також у навчальних 

практиках досить часто застосовуються біографічні дослідження, що 

трактуються як аналіз життя особистості у визначеному дослідником 

інтервалі: індивідуальному, соціальному, професійному та ін. При такому 

підході людське життя стає предметом вивчення особистості, яка намагається 

зрозуміти й уявити життєдіяльність досліджуваної особи в динаміці її 

розвитку. Джерелами біографічних досліджень є особисті документи 

(нотатки, листи, щоденники, художні твори, фото), результати 

інтерв’ювання, анкетування, свідчення інших людей, а також автобіографії. 

Біографічні дослідження дають можливість визначати об’єктивні (сфери 

діяльності, контакти з іншими людьми, досягнення, звершення) й суб’єктивні 

(особистісний досвід, переживання, почуття, мрії, фантазії, стосунки й оцінки 

різних ситуацій) фактори розвитку особистості. Результатом застосування 

біографічних досліджень може бути: життєва історія (lifestory); опис певної 

живої ситуації або періоду з життя особистості (casehistory); вивчення 

життєвої ситуації або періоду (casestudy) з метою ілюстрації певних 

концептуальних положень. Розрізняють біографію комплексну, яка 

відображає події, що стосуються цілого життя, і біографію тематичну, що 

відображає певну сферу життєдіяльності досліджуваної особи (професійна, 

навчальна, особистісна, творча), а також життєву фазу (дитинство, молодість, 

зрілість, старість, кризовий чи стабільний період тощо). 

 Особливий інтерес в аспекті застосування біографічних досліджень 

педагогічної тематики представляють життєві історії видатних людей, які 

досягли успіху в професійній діяльності не дивлячись на перешкоди і 
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труднощі, що зустрічалися на їх життєвій дорозі. Біографічне дослідження 

спрямовує концентрацію уваги на умови, що стимулювали розвиток 

креативності, обдарувань особистості: 

- роль родини, однолітків, культурного й соціального середовища в 

пробудженні та розвитку бажань, нахилів, здібностей особистості; 

- значення освітніх закладів (школи, університети та ін.), педагогів в 

процесі стимуляції й розвитку особистості; 

- вплив особистісних ідеалів, цінностей на розвиток особистості. 

До педагогічно насичених яскравих оповідей про життя особистості 

належить біографічний наратив про Софію Ковалевську. Наведемо його 

зміст. Історія науки мало може назвати жіночих імен, які були би такі відомі 

у всьому світі, як ім’я Софії Василівни Ковалевської – видатної представниці 

математичної науки ХІХ століття, першої жінки – члена-кореспондента 

Петербурзької академії наук, професора Стокгольмського університету, 

письменниці. 

Народилася вона 15 січня 1850 року в Москві в сім’ ї генерала артилерії 

Корвіна-Круковського. Родовід Софії, згідно з переказом, брав свій початок 

від угорського короля Матвія Корвіна, дочка якого вийшла заміж за 

польського витязя Круковського. Мати Софії, Єлизавета Федорівна, 

походила з ученого середовища вихідців з Німеччини. Її батько, 

Ф.Ф.Шуберт, був почесним членом Академії наук, а дід, академік 

Ф.І.Шуберт, був відомим математиком та астрономом. Згодом про свій 

зв'язок з предками, які великою мірою зумовили її всебічне обдарування, 

розумовий та духовний розвиток, Софія говорила: «Я отримала у спадок 

пристрасть до науки від предка, угорського короля Матвія Корвіна; любов до 

математики, музики та поезії – від діда матері з батьківського боку, 

астронома Шуберта, особисту любов до свободи від Польщі; від прабабки 

циганки – любов до бродяжництва та неуміння підпорядковуватися 

заведеним звичаям; – усе інше – від Росії» [1, 214]. Зрештою, вона, за 

сучасною термінологією, належала до «нових дітей» з глибоким відчуттям 
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власного «я», здатністю фантазувати, творити, діяти всупереч сталим 

нормам, тобто до дітей з розширеною свідомістю. 

У родині Корвіна-Круковського було троє дітей – найстарша Аня, 

середня – Софія та найменший Федя. З раннього дитинства на особливому 

становищі опинилася Софія, оскільки її народження, за розповіддю няні, 

було не до речі – батьки надіялися на появу хлопчика – спадкоємця роду, а на 

світ прийшла дівчинка. «Пані, – неодноразово говорила пізніше про 

породіллю няня, – так засмутилися, що й дивитись на народжену не хотіли, 

тільки вже Феденька їх потім порадував» [1, 3]. Подібні оповіді травмували 

дівчинку, рано розвинули в неї переконання, що її ніхто не любить у сім’ ї, 

негативно впливали на її характер, призводячи до некерованих вчинків, 

неврівноважених поривань, утруднень, а то й небажання відкрито й щиро 

спілкуватися з близькими. «Взагалі в усіх моїх спогадах дитинства, – писала 

згодом Софія Ковалевська, – чорною ниткою приходить переконання, що я 

не була любленою в сім’ ї… розвитку цього печального переконання сприяло 

значною мірою те життя осібно, яке я вела…» [1, 12]. Усякі спроби знайти 

якесь взаєморозуміння, внести якісь елементи гармонії у стосунки з 

близькими людьми, закінчувалися для Софії повним фіаско. І в цьому була 

обопільна вина. Ось промовистий епізод у цьому аспекті. 

Своєю матір’ю Софія захоплювалась, але не переставала ображатися за 

те, що  мати любить її менше, ніж інших дітей. Зачарована грою матері на 

фортепіано («я страшно люблю слухати, як вона грає») дівчинка проймається 

почуттям ніжності, бажанням притулитися до дорогої істоти, 

приголубитися… Вона прямо біжить з класної кімнати до зали на другому 

поверсі, де тільки що звучала музика, і бачить таку сцену: «мама вже 

перестала грати і сидить на дивані, а з обох боків притулилися до неї Анюта 

й Федя. Вони сміються, про щось жваво базікають так, що не помічають мого 

приходу. Я стою декілька хвилин біля них мовчки, надіючись, що вони мене 

помітять. Та вони продовжують говорити про своє. Цього досить, щоб 

охолодити весь мій запал. «Їм і без мене добре, проходить у мене по душі 
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гірке, ревниве почуття, і, замість того, щоб кинутися до мами і почати 

цілувати її милі білі руки, як я уявляла собі внизу, в класі, я забиваюся в 

куток куди-небудь подалі від них і злюся, поки не покличуть нас на чай і 

скоро потім пошлють мене спати». 

Наведені рядки зі «Спогадів дитинства» Софії Ковалевської показують, 

що їх автор продумано й глибоко, конкретно й переконливо висвітлювала 

проблеми педагогіки виховання, наголошуючи, що в цьому процесі задіяні 

два суб’єкти – вихователь та вихованці - і що без їх взаєморозуміння, 

взаємовизнання та взаємодії нічого розраховувати на якісь позитивні 

наслідки. Це підтверджується також яскраво виписаним фрагментом 

покарання Софії батьком за порушення розпоряджень гувернантки й  

читання недозволених дітям книг. 

Ось дівчинка, несміливо постукавши в двері, зайшла в півтемряву 

батьківського кабінету: «Батько сидить за своїм письмовим столом, спиною 

до дверей і не бачить мене. 

- Та хто там? Чого треба? – викрикує він нетерпляче. 

- Це я, тату. Мене Маргарита Францівна прислала! – схлипую я у 

відповідь. Тепер батько вже догадується в чому справа. 

- А-а! Ти, мабуть, знову провинилася! – говорить він, намагаючись 

надати своєму голосу найсуворішого виразу. – Ну, розказуй! Що натворила? 

І от я, сплакуючи й затинаючись, починаю мій донос на себе саму. 

Батько вислуховує мою сповідь неуважно. Його поняття про виховання дуже 

елементарні, і вся педагогіка підводиться ним під рубрику жіночої, а не 

чоловічої справи. Він, розуміється, і не підозрює, який складний внутрішній 

світ устиг вже скластися в голові тієї маленької дівчинки, котра стоїть тепер 

перед ним і жде свого вироку. Зайнятий своїми «чоловічими» справами, він і 

не помітив, як я потрохи виростала з того пухленького дитяти, яким була 

років п’ять тому. Він, очевидно, вагається, що сказати мені та як діяти тепер. 

Моя провина видається йому незначною, але він твердо вірить у необхідність 

суворості при вихованні дітей. Йому внутрішньо прикро за гувернантку, яка 
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не зуміла уладнати таку просту справу сама, а послала мене до нього; але 

коли вже вдалися до його втручання, то він повинен показати свою, силу. 

Тому, щоб не підірвати авторитету, він старається виглядати суворим та 

сповненим обурення. 

- Яка ти погана й нехороша дівчинка! Я дуже тобою незадоволений, – 

говорить він і зупиняється, тому що не знає, що сказати більше. – Іди та 

стань в кутку! – вирішує він урешті, оскільки зі всієї педагогічної мудрості у 

нього збереглося в пам’яті тільки те, що винних дітей ставлять в куток. 

І от, можете собі уявити, мені, великій, дванадцятилітній дівулі, мені, 

котра за декілька хвилин перед тим переживала з героїнею прочитаного 

крадькома роману найскладніші психологічні драми, мені приходиться стати 

в кутку, як малому нерозумному дитяті.  

Батько продовжує свої заняття біля письмового стола. В кімнаті 

запановує глибоке мовчання. Я стою, не рухаючись, але, Боже мій! Чого 

тільки не передумаю і не переживу за  ці кілька хвилин! Я теж ясно розумію 

та усвідомлюю, що все це дурниці та безглуздя. Якесь почуття внутрішнього 

сорому перед батьком примушує мене підкоритися мовчки і не дає мені 

розревітися, влаштувати скандал. А між тим почуття гіркої образи безсилого 

гніву підступає до горла й душить мене. «Які це дріб’язки! Мені нічого не 

значить постояти в кутку!» – внутрішньо втішаю я себе, та мені боляче, що 

батько хоче і може мене принизити, і це той самий батько, яким я так 

горджуся, якого ставлю вище всіх!..  

Я стою так тихо, що, буває, батько і забуде про мене та примусить 

простояти досить довго, бо, розуміється, я з гордості ніколи не попрошу  

сама прощення. Зрештою, батько згадує про мене і відпускає зі словами: «Ну, 

йди же і дивись не пустуй більше!» Йому і в голову не приходить, яку 

моральну муку перенесла його бідна маленька дівчинка за ці півгодини. Він 

би, ймовірно, сам налякався, коли би міг заглянути мені в душу. Через 

декілька хвилин він, певна річ, зовсім забуде про цей неприємний дитячий 

епізод. А я між тим виходжу з його кабінету з почуттям такої недитячої туги, 
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такої незаслуженої образи, як мені, можливо, разів два-три доводилося  

зазнавати згодом, у найважчі хвилини мого життя» [1, 44-46]. 

На нашу думку, цей документальний глибокозмістовний витяг «акту 

дитячого умиротворення» зі «Спогадів дитинства» Софії Ковалевської з 

повним правом міг би стати пам’яткою-застереженням для всіх тих, хто 

причетний до благородної справи виховання. Чимало повчального побачив у 

цих матеріалах В. Вернадський. Не легким був пошук малою Софією самої 

себе. Не мріялося їй бути ні панночкою-дворянкою, що виглядає лицаря-

жениха, ні взірцевою англійською міс, як цього прагнули домогтися 

гувернантки. У її світ мрій та фантазій владно увійшла поезія. А коли на 

вимогу домашнього вчителя Й.Малевича було куплено хрестоматію 

Філонова, то для неї це стало відкриттям російських поетичних перлин. 

Розпочавши писати вірші п’ятирічною, Софія в дванадцять років була 

глибоко переконана, що буде поетесою. І хоч нею не стала, прозові твори 

писала усе життя. Та вже тоді імпульси зовсім не поетичного складу стали 

пронизувати її єство – в неї появився інтерес до математики. Цьому сприяли 

поглиблені заняття з арифметики з учителем Малевичем, за порадою якого 

вона самостійно вивчала двотомний курс арифметики Бурдона, що 

використовувався в той час як посібник у Паризькому університеті. Певний 

вплив на неї мали розмови з дядьком П.В. Корвін-Круковським. «Від нього, - 

писала вона згодом, - почула я, наприклад, вперше про квадратуру кола, про 

асимптоти, до яких крива постійно наближається, ніколи їх не досягаючи, 

про багато інших речей подібного роду, значення яких я, звичайно, зрозуміти 

ще не могла, але які діяли на мою фантазію, навіюючи на мене благоговіння 

до математики, як до науки вищої і таємничої, котра відкриває перед 

посвяченими в неї новий чудовий світ, недоступний простим смертним» [1, 

63]. 

Справді, способи, якими математичні реалії проникали у підсвідомість 

Софії, були неймовірно дивовижними. Це, зокрема, зафіксовано в її спогадах. 

Там розповідається, що під час ремонту будинку в їх родовому маєтку 
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Полібіно забракло шпалер. І тоді одну стіну дитячої кімнати обклеїли 

листками літографованих лекцій математика Остроградського про 

диференціальне та інтегральне обчислення. Листки ці, пописані дивними, 

незрозумілими формулами, привернули до себе увагу допитливої дівчинки. 

Вона проводила цілі години перед таємничою стіною, намагаючись 

розібратися в тому, що там написано. В результаті довгих щоденних 

споглядань зовнішній вигляд формул та й сам текст до них залишили 

глибокий слід у її голові, хоч і не були зрозумілими, але мали таку 

властивість, що надалі при потребі давали про себе знати. 

З цього приводу є таке свідчення Софії: «Коли, багато років згодом, 

уже п’ятнадцятилітньою дівчинкою, я брала перший урок диференціального 

обчислення у відомого викладача математики в Петербурзі Олександра 

Миколайовича Страннолюбського, він здивувався, як скоро я схопила та 

засвоїла поняття про границю і про похідну, «точно я наперед їх знала». Я 

пам’ятаю, він саме так і висловився. А справа, по суті, полягала в тому, що в 

ту хвилину, коли він пояснював мені ці поняття, мені раптом ясно 

пригадалося, що все це стояло на пам’ятних для мене листках 

Остроградського, і саме поняття про границю видалося мені давно 

знайомим». 

Варто підкреслити, що порекомендував цього викладача вищої 

математики професор фізики Морської академії М. Тиртов, котрий був 

вражений схильністю Софії до наукового мислення (це підтвердили 

результати самостійного опрацювання нею його підручника з фізики) і тому 

провіщав, що в майбутньому вона може стати «новим Паскалем». 

Отримавши ґрунтовну підготовку з математики в О. Страннолюбського, 

Софія загорілася бажанням здобути університетську освіту. Та дорога до 

університету для жінок у Росії була закрита. Залишався єдиний вихід – 

виїхати за кордон. Та одиноким дівчатам без сім’ ї такий виїзд був 

заборонений, дозволялося це тільки заміжнім жінкам. Тому Софія у вересні 

1868 року фіктивно вийшла заміж за молодого вченого Володимира 



461 

 

Ковалевського і після короткого перебування в Петербурзі виїхала до 

Німеччини, де в Гейдельберзькому університеті дістала дозвіл відвідувати 

лекції з математики та фізики, вчитися у таких відомих учених як 

Кенігсбергер, Кірхгоф, Дю-Буа-Реймон, Гельмгольц. 

Про перебування Софії в Гейдельберзі цікаві спогади написала тодішня 

її подруга і співмешканка Юля Лєрмонтова: «Лекції почалися відразу після 

нашого приїзду. Вдень ми весь час проводили в університеті, а вечори свої 

присвячували теж заняттям. Але зате в неділю ми завжди робили великі 

прогулянки на околицях Гейдельберга, а іноді їздили і в Мангейм, щоб 

побувати в театрі. Знайомих у нас було дуже мало, і ми тільки в рідких 

випадках наносили візити деяким професорським сім’ям. 

Софа відразу привернула до себе увагу викладачів своїми 

незвичайними математичними здібностями. Професор Кенігсбергер, 

знаменитий хімік Кірхгоф, у якого вона пройшла повний курс практичної 

фізики, та й усі інші професори захоплювалися своєю обдарованою 

слухачкою і розповідали про неї як про щось незвичайне. Чутки про 

дивовижну російську студентку поширювалися на все маленьке місто, так що 

на вулиці часто зупинялись, щоб подивитись на неї…» [1, 171]. 

Її здатність упродовж багатьох годин віддаватися дуже напруженій 

розумовій роботі, ні разу не стаючи із-за свого письмового стола, була 

насправді дивовижною. І коли вона після цього ввечері, провівши цілий день 

у такій напруженій роботі, відсувала від себе папери і вставала зі стільця, 

вона була все ще так сильно заглиблена у свої думки, що починала вперед і 

назад ходити по кімнаті скорими кроками і, зрештою, просто бігати, голосно 

розмовляючи сама з собою, а інколи вибухаючи сміхом. У такі хвилини вона 

видавалася повністю відірваною від дійсності. Фантазія, очевидно, 

переносила її далеко за межі реального. Але вона ніколи не погоджувалася 

розповісти  мені, про що вона думала тоді». На лекціях Софія не раз чула 

захоплені відгуки про тогочасного математика Карла Вейерштрасса – 
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«великого аналітика з берегів Шпре». Вірячи у своє високе покликання, вона 

наважилася звернутися по науку і до нього. 

Під час першої зустрічі двадцятирічної Софії Ковалевської з 

п’ятидесятишестирічнмим видатним німецьким математиком Карлом 

Вейершрассом атмосфера була дуже офіційною: вчений з недовір’ям 

поставився до наміру молодої особи з Росії вивчати математику. Тому й 

попросив її подумати над розв’язанням кількох складних математичних 

задач. Думав, що більше її не побачить. Але через тиждень вона прийшла й 

принесла всі розв’язані задачі. Та й було це зроблено з таким логічним та 

точним обґрунтуванням, що здивований Вейерштрасс тут же погодився 

проводити заняття. І продовжувалася така робота чотири роки, здебільшого 

безплатно. Ковалевська стала улюбленою ученицею вченого. «Що стосується 

математичної освіти Ковалевської, то я мав дуже небагатьох учнів, які могли 

би зрівнятися з нею старанністю, здібностями, заповзятістю та захопленням 

наукою», – писав він і називав Софію своїм єдиним справжнім другом, 

ділився з нею своїми роздумами та сумнівами [1, 189]. 

За час навчання у Вейерштрасса Софія написала декілька наукових 

праць. Першою з них було дослідження «Про проведення певного класу 

абелевих інтегралів третього рангу до інтегралів еліптичних». Невдовзі 

появилася ще одна праця зі сфери диференціальних рівнянь. Вона торкалася 

дуже складної ділянки чистого математичного аналізу і одночасно мала 

важливе значення для механіки та фізики. 

1873-1875 роках Софія Ковалевська інтенсивно працювала над 

дослідженням «До теорії диференціальних рівнянь у часткових похідних». 

На цю тему вже була наукова розробка відомого французького вченого 

Огюстена Коші, але вона носила частковий характер. Софія Ковалевська 

надала цій теоремі досконалу за точністю, чіткістю та простотою форму. 

Тому відкриття стали називати «теорема Коші-Ковалевської», і вона ввійшла 

до всіх основних курсів аналізу. Згідно з поданням К. Вейерштрасса, за 

наукові досягнення Рада Геттинського університету присудила в 1874 році 
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Софії.Ковалевській ступінь доктора філософії з математики і магістра 

прекрасних наук «з найвищою похвалою». 

«Мій обов’язок – служити науці» – за таким принципом Ковалевська 

прагнула жити і в Росії, куди вона повернулася в 1874 році, але тут їй не дали 

можливості працювати ні в університеті, ні навіть на Вищих жіночих курсах. 

За законами Російської імперії жінка могла викладати математику тільки у 

початкових класах гімназії. «На жаль, я не дуже тверда в таблиці множення» 

[1, 239], – гірко іронізувала з цього приводу закордонний доктор 

математичних наук. До речі, їй навіть не було дозволено складати 

магістерські екзамени в університеті. 

Відійшовши на деякий час від наукового дослідження математики, 

Ковалевська займалася літературною діяльністю, писала науково-популярні 

статті, театральні рецензії. Велике значення мало для неї знайомство з 

видатними російськими вченими й письменниками О. Бутлєровим,                 

Д. Менделєєвим, І. Мечниковим, І. Сєченовим, К. Тімірязєвим,                         

Ф. Достоєвським, І. Тургенєвим. Її формальний шлюб з Володимиром 

Ковалевським давно вже став справжнім – у 1878 році у подружжя 

народилася дочка, яку теж назвали Софією. Проте сімейні стосунки не були 

тривкими, життєві дороги жінки й чоловіка часто віддалялись одна від одної. 

У квітні 1883 року життя В. Ковалевського трагічно обірвалося 

(заплутавшись в економічних справах, він наклав на себе руки). Софія була 

тоді в Парижі (її вибрали членом Паризького математичного товариства). 

Вона виїхала до Берліна, щоб у ті важкі дні бути поряд з Вейерштрассом, 

своїм учителем і вірним другом, який розумів та любив її. Не без його 

сприяння вона отримала в тому ж році запрошення від відомого шведського 

математика Г.Міттаг-Леффлера (колишнього учня Вейерштрасса) на роботу 

професором Стокгольмського університету. 

Слід зауважити, що це офіційне запрошення на університетську 

кафедру зустріло великий спротив, бо чимало людей бачило в особі 

Ковалевської не тільки цілком нове явище – жінку-професора, але й 
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російську жінку, «імовірну нігілістку», яка однією своєю появою може 

потривожити мирне життя шведів. Популярний письменник Стринберг 

написав навіть спеціальну статтю, в якій доводив, «що жінка-професор 

математики є шкідливим та неприємним явищем, навіть, можна сказати, 

чудовищем, і що тільки галантністю шведів до жіночої статі пояснюється 

запрошення її до країни, де так багато мужчин-математиків, які значно 

перевищують її своїми знаннями» [1, 226]. 

Запрошуючи Софію Ковалевську, Міттаг-Леффлер надіявся 

організувати разом з нею дуже сильну кафедру математики, а факультет 

зробити одним з перших з математики у всьому світі. Уже першою 

прочитаною лекцією в Стокгольмському університеті на початку 1884 року 

Софія Ковалевська заявила про себе як про блискучого викладача, який 

майстерно володіє теоретичним матеріалом і вміло доносить до студентів 

важливу наукову інформацію. Присутні на лекції професори дали їй високу 

оцінку та висловили щиру вдячність за вдало виконану роботу. 

Весь курс Софія Ковалевська прочитала по-німецьки, але з самого 

початку занять в університеті вирішила інтенсивно вивчати шведську мову 

для вільного використання її в усіх сферах навчальної діяльності. Досвід 

опанування іноземними мовами в неї вже був. За свідченням її брата Федора, 

вивчення іноземних мов давалося їй з неймовірною легкістю. З самого 

дитинства вона володіла англійською та французькою мовами на рівні з 

рідною російською. Під час першої її поїздки до Швейцарії після кількох 

уроків німецької мови у місцевого вчителя вона вивчила її досить ґрунтовно 

за короткий час, практичними вправами й читанням книг. Але найбільш 

показовий приклад рідкісних лінгвістичних здібностей вона проявила, вже 

будучи дорослою. Коли її запросили в Стокгольм для читання лекцій в 

університеті, вона ні слова не знала по-шведськи. Для неї зробили виняток і 

дозволили в першому семестрі читати по-німецьки. Коли пройшов той час, 

вона настільки оволоділа шведською мовою, що почала вільно читати нею 

лекції, вести масову просвітительську роботу і навіть надрукувала цією 
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мовою деякі свої літературні твори. Її хвалили не тільки за оригінальність 

висловлених думок, а й за вмілу передачу їх шведською мовою. За сім років 

роботи в університеті вчена прочитала дванадцять різних курсів, у тому числі 

теорію рівнянь у часткових похідних, курс механіки, теорію алгебраїчних, 

абелевих та еліптичних функцій. 

Говорячи про Софію Ковалевську її сучасники вказували, що в неї були 

задатки викладача вищої школи ще від народження. Ось декілька 

характерних висловлювань: «Вона була видатним викладачем, зважала на 

індивідуальність слухачів і таким чином розкривала їх здібності. Одна 

молода дівчина з її учениць після її смерті написала знаменні слова: вона 

завжди відчувала, що пані Ковалевська бачить її наскрізь, наче скляну, але в 

той же час їй спокійно під цим ласкавим упевненим поглядом» [1, 179]. 

Завченого кокетства в ній не було й сліду. Ті, що виражали задоволення 

відсутністю в ній «звичайної сухості» математика, що давно вже стало 

ходячою фразою, отримували жваву відповідь: «Справжня математика – 

найменше суха з усіх наук; вона відкриває широке поле творчій фантазії та 

спекулятивним поглядам; сухість предмета залежить, так би мовити, від 

гілок, якими по світовому дереву піднімаються та спускаються» [1, 229]. 

Усе тоді загорялося навколо неї! Думки рвалися назовні скоріше, ніж 

слова могли їх виразити, а між тим слова лилися з незвичайною легкістю, хоч 

і чужою мовою. Приємний, палкий, негучний голос і виразисті рухи 

маленьких тонких рук… надавали її словам особливого значення» [1, 229-

230]. 

«Своєю природною простотою та сердечністю вона робила людей 

товариськими; вміла слухати, хоч це їй рідко випадало, бо з більшою охотою 

слухали, як вона сама говорила, а ще більше розповідала» [1, 214].  «Вона 

жила прискореним життям, пила повним келихом з джерела щастя і з 

джерела горя, насичувала свій розум біля джерела знань, піднімалася на всі 

вершини, на які може піднімати фантазія, і щедро наділяла й інших 

багатством своїх знань, свого досвіду, своєї фантазії і своїх переживань. 
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Вона завжди діяла на присутніх збудливо, викликала в них думки і 

почуття, – здатність, що становить характерну рису талановитих людей, якщо 

тільки вони не живуть відокремленим егоїстичним життям. Ні одна людина, 

яка часто спілкувалася з нею, не могла не підпасти під її вплив, не могла не 

зазнати захоплюючої дії цього живого іскрометного розуму і цього гарячого 

почуття, що зігрівало своїм теплим промінням усіх, хто користувався її 

товариством. Розум її саме тому проявляв таку плодотворну дію, що вона 

всією метою свого життя в інтелектуальному аспекті ставила спільність 

інтересів з іншими особами і виділялась повною відсутністю егоїзму. І якщо 

в її мріях, передчуттях і надіях було завжди багато фантазії і забобонів, то в 

них відчувалась, безперечно, і найвища прозірливість. Коли вона в розмові з 

вами спрямовувала свої великі, короткозорі очі, що світились розумом, 

здавалось завжди, що вона проникає в найглибші тайники вашої душі. Як 

часто траплялося їй після одного побіжно кинутого погляду зривати маску, 

під якою дехто все своє життя ховає перед іншими, менше прозірливими 

людьми своє справжнє обличчя, і як часто відкривала вона наче інстинктивно 

тайні мотиви, заховані не тільки від сторонніх, а й для тих людей, у котрих 

вона їх знаходила. 

Її художній талант вирізнявся такою ж глибокою прозірливістю. 

Одного окремого слова, одного, очевидно, зовсім незначного епізоду, що 

трапився їй у житті, було іноді досить для того, щоб відкрити їй зв'язок між 

причиною та наслідком і освітити перед нею історію всього життя. Вона у 

всьому шукала зв’язки, зв’язки у світі думок, зв’язки між подіями життя, та 

вона пробувала навіть відшукати зв'язок між законами мислення і явищами 

життя, і усвідомлення, що вона не може ні бачити, ні розуміти що-небудь 

інакше, ніж уривками, завжди збуджувало в ній відчуття незадоволення. 

Тому вона часто поринала в мрії про інше вище життя. 

Вона провела декілька тижнів у Парижі в товаристві Пуанкаре та інших 

математиків, і в розмові з ними їй вперше прийшла в голову думка про 

роботу, котра підняла так високо її репутацію і принесла їй вищу нагороду 
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Паризької академії наук. І тепер, на її думку, не було нічого вище науки, для 

неї тільки і варто жити; все інше – особисте щастя, любов, захоплення 

природою, світ фантазій – все це дрібнички; шукання наукового життя 

створює само по собі вищу й найпрекраснішу мету життя, а обмін думками з 

людьми, рівними з нею в розумовому відношенні, людьми, що прямують до 

однієї з нею мети – це вища з усіх насолод. 

Радість творчості знов оволоділа нею, почався знову блискучий період 

у її житті, коли вона виділялась особливо красою та дотепністю і сяяла 

життєвою радістю. Свідченням творчого злету Софії Ковалевської стала її 

наукова робота про обертання твердого тіла навколо нерухомої точки. За це 

відкриття в грудні 1888 року Паризька академія наук присудила їй премію 

Бордена, збільшивши її з трьох тисяч до п’яти тисяч франків. У 1889 році 

вченій за нову роботу на цю важливу наукову тему Шведська академія наук 

присудила премію короля Оскара ІІ в тисячу п’ятсот крон. Приємна звістка 

прийшла і з Росії – 7 листопада 1889 року Софію Ковалевську було вибрано 

членом-кореспондентом Російської академії наук. 

Окрилена таким загальним визнанням своїх наукових досягнень, вона 

виїхала в Росію, надіючись там жити й працювати для науки – 

«найпрекраснішої мети життя». Та коли в Петербурзі побажала бути 

присутньою на засіданні Академії їй безцеремонно відповіли, що участь 

жінок у таких засіданнях «не в звичаях Академії». Глибоко вражена й 

ображена Софія Ковалевська вернулася до Швеції, в Стокгольм, де невдовзі, 

10 лютого 1891 року, померла від запалення легенів. Її ім’я назавжди 

залишиться в історії науки та пам’яті людей. 

Дослідження життєвої історії Софії Ковалевської дозволяє відстежити 

на прикладі аналізу конкретного досвіду, що до фундаментальних рис 

успішної в професійному аспекті людини як особистості слід віднести 

вибірність – потребу і здатність здійснювати вибір цінностей, вчинків, 

рішень, адекватно реагувати на події, інформацію, вчинки, зовнішні вимоги. 

Не менш важливими виявляються такі характеристики особистості: 
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відповідальність, самоорганізованість (саморегуляція), креативність, 

самореалізація, внутрішня свобода. Подальшого дослідження потребують 

узагальнені методологічні підходи до біографічних досліджень, їх роль у 

підготовці  майбутніх педагогів. 

 


