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Вступне слово головного редактора

«ФОРМАЛЬНА ОСВІТА 
ДОПОМОЖЕ ВАМ ВИЖИТИ.
САМООСВІТА ПРИВЕДЕ ВАС 
ДО УСПІХУ»

  Д орогий читачу!
Вихід у світ другого номеру «Українського педагогічного журналу», нового 

періодичного наукового видання, знаково збігається з Днем науки, який ми святкуємо 
в травні.

Інноваційний розвиток інформаційного суспільства сприяє усвідомленню науки 
й освіти як важливих генераторів людського капіталу, дієвих чинників підготовки 
конкурентоспроможних на ринку праці фахівців. Суспільний прогрес, технологічний, 
соціально-економічний і культурний поступ держави передусім започатковується й 
набуває простору в системі освіти. Недаремно у світі став потужно виявляти себе 
загальноцивілізаційний закон пріоритетності освіти, здатної швидко й адекватно 
реагувати на цивілізаційно-історичні імперативи, соціально-економічні й технологічні 
виклики. Саме педагогічна освіта має безпосередній двосторонній зв’язок із 
практикою, що дає можливість нам швидше отримувати освітній результат, критично 
оцінювати, апробувати й реалізувати пропоновані інновації, гармонійно поєднуючи 
досягнення попередніх версій із сучасними запитами.

Педагог виступає основною продуктивною силою суспільства. Як астроном, 
пильно вдивляючись у телескоп, знаходить нові зірки й галактики у нічній темряві, 
як мандрівник відкриває людям незнані землі, як талановитий композитор віртуозно 
сплітає звуки в чарівну музику, так і вчитель малює райдугу людської душі, тендітно 
торкаючись найтонших струн її, пробуджуючи високі духовні поривання й прагнення. 
Педагог – це той, хто веде дитину дорогою знань, стежкою тернистою, важкою, але 
захоплювальною, цікавою, сповненої неперервних відкриттів і знахідок. Це творець, 
що вкладає свої здібності, можливості, хист, частку серця у творення Особистості, 
у формування homo sinergiosus (людини спільнодіючої) і homo spiritus (людини 
духовної). Творчий педагог – наче той колос, що налившись силою землі й сонця, 
дарує суспільству плоди своєї наполегливої й творчої професійної діяльності у вигляді 
високих навчальних досягнень учнів, розробленої навчально-методичної продукції 
(програм, підручників, посібників та ін.), поширеного серед колег перспективного 
педагогічного досвіду. Тому від наукового, методичного, загальнокультурного рівня 
освітянських кадрів безпосередньо залежить формування майбутнього потенціалу 
нашої нації, пізнавальний, виховний, патріотичний і ціннісно-світоглядний розвиток 
підростаючого покоління України.
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ХХІ століття характеризується прискореним процесом перерозпаду або кризи ком-
петентностей, знецінюванням знань і вмінь сучасних спеціалістів. Зазначимо, що із сере-
дини ХХ століття наші знання застарівають навпіл через кожні 5-6 років та знецінюються 
на 97 % у процесі виробничої діяльності випускника вищого навчального закладу. Тому 
кожен педагогічний працівник має усвідомлювати, що успіх в його професійній діяль-
ності визначається не конгломератом здобутих знань. Нова освітня парадигма зміщує ак-
центи від засвоєння обсягу інформації на вміння вчителя систематично поглиблювати 
й вдосконалювати свої знання, володіти ними, опановувати досягнення сучасної науки, 
передового педагогічного досвіду, оволодівати новими, більш удосконаленими практич-
ними вміннями і на цій основі виробляти авторський педагогічний стиль, оригінальну 
й самобутню систему педагогічних дій, розвивати самостійне й рефлексійне мислення, 
формувати власну педагогічну позицію. Причому діяльність педагогічного працівника, 
спрямована на неперервний саморозвиток і самовдосконалення, завжди має духовно-   
катарсичний характер, оскільки зумовлена внутрішньою потребою турботи про інших.

Недаремно Джим Рон слушно наголошує: «Формальна освіта допоможе Вам ви-
жити. Самоосвіта приведе Вас до успіху». Самоосвітня діяльність (епізодична й плано-
ва, цілеспрямована й свідома) як різновид інформальної освіти є довгостроковою інве-
стицією педагога в майбутнє, що уможливлює його неперервне професійно-особистісне 
зростання, пошук способів професійної самореалізації, допомагає стати конкурентос-
проможним на ринку освітніх послуг. Важливе значення в цьому процесі має та якісна 
науково-методична література, фахова періодика, яка супроводжує вчителя на шляху від-
точування й шліфування його педагогічної майстерності.

Сподіваємось, що «Український педагогічний журнал» об’єднає науково-педаго-
гічний потенціал нашої держави, стане настільною книгою кожного вченого-педагога, 
вихователя, учителя, методиста, керівника, викладача вищого навчального закладу, дже-
релом неперервної самоосвіти й саморозвитку, самовдосконалення й саморефлексії.

У журналі започатковано актуальні й цікаві рубрики, що дадуть можливість нашим 
читачам ознайомитися з інноваційними педагогічними ідеями, останніми досягненнями 
в педагогічній науці, методичними родзинками в різних освітніх галузях, міжнародним 
досвідом навчання і виховання особистості протягом усього життя, зокрема «Світові 
тенденції – вітчизняні перспективи в освіті», «Актуальні теорії – ефективна практика», 
«Методика, досвід, результати», «Педагогічні інновації: досвід, проблеми, перспективи», 
«Освітні ресурси» та ін.

Нехай кожна зустріч на сторінках «Українського педагогічного журналу» стане 
величним священнодійством творення особистості, запам’ятовується глибиною, інно-
ваційними знахідками, примножується науковими відкриттями й творчими здобутками.

Директор Інституту педагогіки НАПН України,
доктор педагогічних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України,
головний редактор «Українського педагогічного журналу»

О.М. Топузов 
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ні науки стали в Україні тради-
ційним. Зазвичай у цей час прово-

дяться  наукові  конференції  й  круглі столи 
з обговорення актуальних проблем розвит-
ку наукової сфери, відбуваються виступи 
провідних вчених з популярними лекція-
ми, виставки наукових досягнень, презен-
тації інноваційних розробок, демонстрація 

науково-популярних фільмів тощо. В Інституті педагогіки Національної академії педагогіч- 
них наук України до дня науки започатковано щорічний конкурс на здобуття Премії імені ви-
датних учених Інституту педагогіки. Іменні премії присуджуються працівникам Інституту за: 

– вагомий внесок у розвиток педагогічної науки (за галуззю);
– систематичне та якісне виконання планової науково-дослідної роботи та впрова-

дження її результатів, що мають значний соціальний ефект; 
– активну участь в освітніх проектах, конкурсах науково-методичних і навчальних 

розробок, що ініціюються МОН України та НАПН України; 
– ефективну підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; 
– організацію та проведення наукових заходів міжнародного і всеукраїнського рівнів; 

популяризацію результатів діяльності установи в зарубіжних наукових виданнях. 
Іменною премією можуть бути нагороджені науковці та педагогічні працівники 

інших установ і закладів освіти за вагомий внесок у розвиток педагогічної науки, активну 
співпрацю з Інститутом, участь у впровадженні результатів науково-дослідної роботи та 
їх популяризацію.

Премії імені видатних учених Інституту педагогіки встановлено за такими 
напрямами:

● із загальної педагогіки й історії педагогіки – імені Якова Мамонтова;
● з методик навчання – імені Семена Гончаренка;
● з дидактики – імені Василя Помагайби.

 Д



Яків Андрійович Мамонтов (1888–1940) 
увійшов в історію національної педагогіки на лише 
як перший завідувач відділу історії педагогіки ство-
реного в 1926 р. Українського науково-дослідного 
інституту педагогіки, а і як активний провідник ме-
тоду естетичного виховання, розробник системного 
підходу до вивчення історії вітчизняних і зарубіжних 
педагогічних течій. 

Завдяки непересічним здібностям хлопчик із 
сільської родини із Слобожанщини Я. А. Мамонтов 
зміг здобути хорошу початкову, а згодом – і вищу 
освіту: спершу в Київському, а далі в Московсько-
му комерційному інституті, де в1915 р. захистив дипломну роботу «Худож-
ньо-дидактичний метод у викладанні» на здобуття наукового ступеня канди-
дата економічних наук. Як перспективного фахівця його залишили виклада-
чем на кафедрі педагогічної психології, однак скоро через війну мобілізували 
на військову службу. Після повернення з армійських лав додому в 1920 р. 
Я. А. Мамонтов викладав у Харківському інституті народної освіти, а також 
створив і очолив Українську державну театральну студію, де викладав психо-
логію творчості й естетику. Водночас він здійснював педагогічні досліджен-
ня, результатом яких стала праця «Сучасні проблеми педагогічної творчос-
ті. Педагог як мистець» (1922). У цій роботі наявний вплив ідей тогочасних 
модерних європейських мислителів, які розробляли «філософію життя», пе-
дагогічний індивідуалізм, педагогіку особистості. Молодий науковець щиро 
пройнявся ідеями дитиноцентризму, протиставляв інтелектуалізації розвит-
ку дитини його естетизацію через виховання відповідного світовідчуття, роз-
виток мистецької самодіяльності та вивчення мистецтва в усіх його формах, 
тобто пропагував художньо-дидактичний метод. Свої педоцентричні ідеї 
найвиразніше вчений виклав у статті «Право держави і право дитини» (1922). 

Вивчення та реферування численних зарубіжних і вітчизняних філо-
софсько-педагогічних творів дали Я. А. Мамонтову матеріал для глибокої ана-
літичної класифікації різноманітних педагогічних напрямів, що сформували-
ся на той час, і написання книги «Хрестоматія сучасних педагогічних течій» 
(1924, 1926). Це було перше в тогочасному СРСР видання, яке й досі лишаєть-
ся одним із найповніших серед подібних студій.

У 1926 р. у новоствореному в Харкові Українському науково-дослідно-
му інституті педагогіки (УНДІП) Я. А. Мамонтов очолив секцію історії педа-
гогіки, провідним напрямом діяльності якої визначалося вивчення історії ві-
тчизняної освіти, розроблення системного підходу до історико-педагогічного 
знання. Працюючи в Інституті, вчений опублікував низку фахових статей, при-
свячених індивідуалізму і колективізму в педагогіці, аналізу ролі особистості й 
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суспільності у педагогічних течіях (обидві – 1926 р.), спадщині Й. Песталоцці, 
принципу вільного виховання за Ж.-Ж.Руссо і Л. Толстим (1928), методологіч-
ному обґрунтуванню педагогічної системи як принципу науково-педагогічного 
дослідження. Однак через невідповідність сповідуваних науковцем педоцен-
тричних ідеалів колективістському духові доби він полишив УНДІП, згорнув 
педагогічні дослідження і повернувся до викладання в різних вишах Харкова.

Лише в середині 1990-х років відбулося звернення до педагогічної 
спадщини вченого, і його ім’я повернулося до українського культурно- 
освітнього дискурсу.

 Василь Іванович Помагайба (1892–1972) 
зробив посутній внесок у розроблення питань ди-
дактики, принципів, законів і методів організації 
навчального процесу в середній школі, на початку 
1930-х років створив низку підручників для вітчиз-
няної початкової школи.

Педагогічний шлях В. І. Помагайби розпочав-
ся ще у 1919 р., коли після закінчення Вінницького 
учительського інститут він став завідувати семи-
річною школою у м. Хмільнику. Особливо насиче-
ним для молодого вчителя був період роботи в Ки-
єві (1923–1932), коли він очолював школу дитячого 
містечка «Ленінське», завідував обласною дослід-

но-педагогічною станцією, навчався в аспірантурі Інституту народної осві-
ти. У цей час визначився його науковий інтерес до дидактики, адже темою 
захищеної ним кандидатської дисертації був «Аналіз техніки уроку» (1929). 
У 1929–1932 рр. вчений завідував секцією дидактики Київської філії УНДІП. 
На тій самій посаді в1932–1937 рр., але вже в Харкові, в УНДІПі, науковець 
активно публікував результати досліджень щодо організації вчителем робо-
ти за комплексною системою з двома класами, про діяльність сільської шко-
ли влітку, про використання Дальтон-плану, про підготовку вчителя до уроків. 

Ще одним напрямом досліджень вченого стало створення низки під-
ручників для української початкової школи (1930–1934). 

У 1938 р. через безпідставний арешт і заслання (до 1946 р.) В. І. По- 
магайба вимушено припинив наукову діяльність в Україні, поновивши її 
1946 р. як викладач Київського педагогічного інституту, згодом – Ніжин-
ського педагогічного інституту (до 1954 р.). У 1959 р. В. І. Помагайбу 
було офіційно реабілітовано.

У 1953 р. науковець захистив ще одну кандидатську дисертацію «Ос-
новні шляхи подолання другорічництва в початкових класах», і з наступного 
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року працював в УНДІПі в Києві, а в 1961 р. став завідувачем відділу ди-
дактики, який розробляв питання визначення суті, законів і закономірнос-
тей шкільного навчального процесу, уточнення та поглиблення дидактичних 
принципів і методів навчання школярів.

До вагомих праць вченого, створених у 1950–1970-х роках, належать 
монографії «Попередження неуспішності в навчанні грамоти» (1958), «Про 
поліпшення методів навчання у 8-річній школі» (1962, у співавторстві), «Ро-
бота вчителя у малокомплектній школі» (1968, доповнене видання), статті 
«Основні вимоги до методики дидактичних досліджень» (1965), «Сучасні 
проблеми дидактики та основні умови їх дослідження» (1972), «Розвиток 
дидактики як науки» (1972), нариси з історії розвитку шкільної дидакти-
ки («З історії розвитку основних проблем педагогічної науки в Українській 
РСР» (1967), «З історії становлення змісту навчання в загальноосвітній шко-
лі Української РСР» (1968)). 

Семен Устимович Гончаренко (1928–2013) 
залишиться у пам’яті нащадків як видатний уче-
ний-фахівець у галузі методики навчання фізики й 
методології загальної педагогіки. Він опублікував 
чотиритомну методику навчання фізики в середній 
школі, обґрунтував дидактичну систему формуван-
ня природничо-наукової картини світу в школярів, 
створив перше покоління українських підручників 
із фізики для 9–11-х класів загальноосвітньої школи 
та шкіл із поглибленим вивченням цього предмета. 

Після закінчення Кіровоградського держав-
ного педагогічного інституту імені О. С. Пушкіна (1952) С. У. Гончаренко 
працював викладачем фізики і математики Тишківської середньої школи 
Тишківського району Кіровоградської області. У 1955–1958 рр. майбутній 
вчений навчався у Києві в аспірантурі Науково-дослідного інституту педа-
гогіки УРСР, де після захисту кандидатської дисертації «Зв’язок викладання 
фізики з виробничим навчанням» (1961) до 1992 р. р. працював на різних 
наукових посадах, зокрема протягом 1966–1992 рр. – заступником директора 
Інституту з наукової роботи. На цій посаді С. У. Гончаренко сприяв органі-
зації й ефективному проведенню інтенсивних і результативних досліджень 
ученими Інституту. Важливим особистим внеском у дидактику і методику 
викладання  в середній загальноосвітній школі предметів природничо-мате-
матичного циклу стала докторська дисертація «Методологічні і теоретичні 
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основи формування в учнів середньої школи природничо-наукової картини 
світу» (1990), яка своєрідно узагальнила його тривалі дослідження. 

Важливою була роль С.У. Гончаренка у становленні НАПН України. 
Протягом 1992–1997 рр. він обіймав у ній кілька посад, зокрема як академік-
секретар очолював Відділення дидактики, методики та інформаційних 
технологій в освіті, визначав перспективні шляхи розвитку галузі. Останні 16 
років життя С. У. Гончаренко працював головним науковим співробітником 
в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. 

Упродовж років поле наукових інтересів ученого розширювалося: від 
досліджень у галузі методики і дидактики фізики до розкриття актуальних 
питань методології і теорії педагогіки, загальної дидактики та дидактики фі-
зики, методології науково-педагогічних студій, розвитку вітчизняної освіти. 
С. У. Гончаренко збагатив педагогічну науку ґрунтовними дослідженнями з 
теорії навчання, гуманітаризації освіти, фундаменталізації її змісту, мето-
дики навчання фізики. Він здійснив ґрунтовні дослідження з проблем змі-
сту шкільної фізичної освіти, створив перше покоління національних під-
ручників з фізики для старшої школи і для шкіл з поглибленим вивчення 
цього предмета, написав низку посібників для вчителів, кілька книжок із 
позакласного читання з фізики для учнів різних класів, уклав збірники олім-
піадних задач. Загалом доробок ученого налічує близько 670 різноманітних 
за форматом видань.

Енциклопедичні знання С. У. Гончаренка знайшли гідне втілення в 
першому «Українському педагогічному словнику» (1997), створеному авто-
ром одноосібно. За його керівництва розроблено першу концепцію націо-
нальної загальноосвітньої школи, що фактично визначила основоположні 
засади її розвитку впродовж першого десятиріччя незалежності держави. 
Глибокі розмисли вченого про методологію і техніку наукового пошуку, ви-
кладені у монографії «Педагогічні дослідження» (2007), стали настільним 
керівництвом для науковців.

С. У. Гончаренко сформував потужну наукову школу. Офіційно за 
його керівництва успішно захищено 31 докторську і 55 кандидатських 
дисертацій. Не злічити й тих, кому він неодноразово допомагав порадою, 
кого консультував, підтримував, стимулював до пошуку вчений. В особі 
Семена Устимовича щасливо поєднувався талант ученого й організатора 
науки.
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25 травня 2015 року відбулося вручення перших премій науковим 
співробітникам Інституту педагогіки.

Премією імені Якова Мамонтова у номінації із загальної педагогіки й 
історії педагогіки за вагомий внесок у розвиток історико-педагогічних 

досліджень в Україні відзначено:
Сухомлинську Ольгу Василівну, академіка НАПН України, доктора 

педагогічних наук, професора, головного наукового співробітника відділу 
історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України; 

Федяєву Валентину Леонідівну, проректора з наукової роботи Херсонського 
державного університету, завідувача кафедри загальної педагогіки та історії 

педагогіки, доктора педагогічних наук, професора. 

У номінації з дидактики премією імені Василя Помагайби відзначено:
 Кизенка Василя Івановича, кандидата педагогічних наук, старшого наукового 

співробітника, провідного наукового співробітника відділу дидактики 
Інституту педагогіки НАПН України; 

Осадченко Інну Іванівну, директора Інституту педагогічної освіти 
Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського

У номінації з методик навчання премію імені Семена Гончаренка 
отримали:

Пометун Олена Іванівна, член-кореспондент НАПН України, доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач відділу суспільствознавчої освіти 

Інституту педагогіки НАПН України, 
Онаць Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, директор 

спеціалізованої школи ім. З. К. Слюсаренка № 41 з поглибленим вивченням 
англійської мови,

Старєва Анна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, директор 
Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

За активну співпрацю з Інститутом, участь у впровадженні результатів 
науково-дослідної роботи та їх популяризацію іменні премії отримали 

педагогічні колективи експериментальних навчальних закладів Інституту 
педагогіки НАПН України:

Київської гімназії східних мов № 1, 
комунального закладу «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ 

ступенів «Обдарованість» Харківської міської ради, 
Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області.
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The article is devoted to the development 
of the educational thought and the secondary ed-
ucation in China during the XIX - beginning of 
the XXI century. In the article, it is noted that at 
the beginning of the nineteenth century, China 
was characterized by its extreme isolation and 
strong resistance to any foreign influence. Con-
fucianism had a considerable impact not only on 
public administration, but also on education in 
China and its norms of behavior whereas val-
ue orientations were accepted and turned into 
a symbol of “genuine Chinese.” Therefore, re-
gardless of age and education, every Chinese 
person had to become a Confucian. 

The First Opium War (1839-1842) 
demonstrated the cultural and economic 
backwardness of China and stimulated the 
development of the education system, the 
emergence of educational institutions of the 
European type, the implementation of the 
class-lesson system. At the beginning of the 
twentieth century, an idea of   pragmatism and 
free pedagogy had a considerable impact on 
Chinese schools and pedagogy. 

Since the second half of the twentieth cen-
tury till contemporary times, various foreign 
educational ideas and concepts were active-
ly studied, summarized and adapted in China. 
The pedagogical views of V. Sukhomlynsky, the 
Ukrainian teacher, were especially popular in 
this country.

Keywords: education of China, Confu-
cianism, traditional school, pragmatism, V.Suk-
homlynskyi.
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Likewise the other countries of the East, China was being characterized by its 
isolation and strong resistance to any foreign influence for many centuries. Even at 
the beginning of the nineteenth century, the content, the methods and the organization 
of teaching in Chinese schools were the same as two thousand years before. There-
fore, taking into consideration the peculiarities of the modern information society, its 
mutually enriching impact on all sectors of human activity, we find it important to 
follow the evolution of the education system in China from the aspect of the impact 
of European, American and Japanese schools and pedagogy on it. 

The analysis of the literature that covers the development of school education 
and pedagogical thought of China (N.E. Borevskaya, L. S. Borovkova, V. B. Burov, V. 
N. Krivtsov, S. L. Tikhviniskiy, V. Z. Klepikov, I. A. Andreev, Guo Jia Qi, Chen Yuan 
Hui, Zhou Han Guang, Li Mao Zhuy, Men Sien Zheng, and others) demonstrates both 
the topicality of the abovementioned problems and the lack of researches on it. 

The main purpose of the article is to analyze the impact of the global educa-
tional thought on modern Chinese school and pedagogy. 

 A considerable impact on the formation and the development of Chinese 
schools was made by Kung Zi (551 - 479 B.C.), a philosopher, known in Europe under 
the name of Confucius. He summarized the existing learning experience in China and 
founded the ethical and political doctrine, which had been the basis of education and 
training till the beginning of the twentieth century. In his doctrine, the main emphasize 
was put on ethics, morality, moral nature of a man, and the governance principles. 
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Confucius developed a whole system of moral and ethical norms of human behavior: 
the veneration of ancestors, especially parents; humanity, and, mainly, the love for rela-
tives; respect for elders and their subordinate; the search for the inner perfection. Since 
the era of Han (III c. B.C. - III century A.D.), Confucians not only controlled the state 
and the society, but also cared about the standards of behavior, the values   that have be-
come generally accepted and turned to be a symbol of “a genuine Chinese.” In fact, it 
has led to the fact that every Chinese person, regardless of birth and upbringing, main-
ly, had to become a Confucian. The success of the Confucian ideology was determined 
by two circumstances. Firstly, this doctrine was mostly based on ancient traditions, the 
common standards of ethics and worship which were so much close for the mind of the 
Chinese who had been grown up in the patriarchal clan. The second important prereq-
uisite that made a contribution to its successful development and distribution was the 
fact that Confucians have paid much attention to the processing and the interpretation 
of ancient writings, which were used by them in the course of training and education 
of future generations. Confucius spent a lot of time and made much effort for the col-
lection and editing of the oldest collections of poems, stories and historical chronicles. 
Furthermore, he not only collected all the most important, necessary, and typical issues, 
but also enhanced the edifying effects by editing. Confucian education system was not 
experiencing any changes for many centuries as the dynasties changed, the economics 
developed, and the school remained the same. The stability of the Confucian tradition 
in all spheres of life in China was determined, mainly, by the slow evolution. However, 
we should not forget that most standards and traditions had survived until the twentieth 
century, first of all, by means of “a suitable correspondence of Confucius’ ideas to the 
characteristics and the peculiarities of the historical destinies of the Chinese people and 
their national character” [1, p.95]. 

The prolonged dominance of archaic foundations in society led to the fact 
that by the beginning of the nineteenth century, China had got an abundance of 
problems in the education area. In the country, the traditional system of classical 
education, which had developed many centuries before dominated. Formally, at 
school all males had an opportunity to study (girls were educated at home only), 
but in practice only very wealthy parents were able to pay for 10-12-year course 
of study. School education was formal and was mostly limited by the overlearning 
of the texts in Confucian books. The long-term study of a complex hieroglyphic 
writing and the texts of ancient books was an end in itself rather than a way of ob-
taining new pieces of knowledge. Besides arithmetic, the subjects of the non-hu-
manitarian cycle have not been studied. Bringing up in the spirit of Confucian 
morality was the most significant. The main task was to prepare for the school 
exams to provide the staff for the bureaucratic positions. 

The archaism of the traditional education system appeared to be clear when 
China entered into a relationship with the developed countries of Europe. Even the 
First Opium War (1839-1842) demonstrated the cultural and the economic backward-
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ness of China. Attracting foreign capital has led to the penetration of many ideas and 
stimulated the development of the education system. In China, the institutions 
of the European type appeared; they either belonged to foreign missionaries or 
were founded by the Chinese government. Initially, the main component of the 
curriculum of the schools of the European type was foreign languages; gradually, 
teaching of natural and exact sciences was introduced, and the class and lesson 
system began to be used. 

The first school of the European type “Tunven guan” was founded in 1862. 
V. Klepikov, the famous Russian explorer of China, dates the creation of modern 
Chinese education system in 1862 [2, p.107]. After China’s defeat in the war 
with Japan (1894-1895), the reform movement became widespread in the society. 
Kang Yuwei (1858-1927) and Liang Gypsies (1873-1929), its leaders, attempted 
to reform the education model by the example of the developed countries in 1898. 
They opposed the feudal school a set of ideas of the “Western” or “new” educa-
tion. The first schools of college type appeared. In accordance with the statistics 
of 1917, 4% of students learned in primary schools; 11% of them studied at sec-
ondary schools, and 80% of them were the students of the high schools [6, p.50]. 

The reformers strictly delimited the natural sciences (west) and the so-
cio-political (national) cycles in the educational process. The slogan of the re-
forms of those years can be described as “national sciences are the basis; Western 
ones are the benefit”. They stressed on the need for young people to explore the 
spiritual life of the West. Therefore, in his college “The Room of Thousands of 
Plants”, Kang Yuwei introduced the school discipline that were unknown for the 
Chinese school; they were called “Western Europe humanities” [6, p.55]. Liang 
Qi Chao considered it necessary to assure the in-depth specialization at the sec-
ondary schools, namely, educational, medical, political, technical kinds of it. 
However, the activity of the reformers had a little influence on the school educa-
tion nationwide. 

Therefore, the first stage in the development of modern education in Chi-
na failed (since 1862). In accordance with the periodization by V. Klepikov, the 
second stage covers the first decade of the twentieth century. In 1902–1903, a 
series of decrees to replace the system of state exams, liquidate the old system 
of education and introduce the new one called “Guymao” which was based on 
the principles borrowed from the Japanese was published. The generality of the 
state ideology of two countries, namely, Confucianism and authoritarianism of 
the Japanese model promoted the successful and the effortless implementation of 
not only the structure of the Japanese school, but also the content of education in 
China. As in Japan, primary education was to be universal and include the chil-
dren of all strata of the population, regardless of their gender. The education was 
commercial, and due to the duration of studying, it was almost inaccessible for 
the poor population.
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After the overthrow of the monarchy and the establishment of a republi-
can system, the theoretical framework for the “new education” and the practical 
activities for its implementation was created. Cai Yuanpey, a teacher-reformer, 
appealed to overcome the practical separation of the school from reality, to make 
it more modern, and to connect it to the science. He suggested introducing the 
European system of education aimed at the all-round development of a person-
ality which includes military, industrial, aesthetic and moral education except 
for general education. The teacher believed that only the rejection from the tra-
ditional Confucian way of upbringing could make the Chinese school free from 
scholasticism and dogmatism. At the initiative of Cai Yuanpeya in 1912, China 
reformed education; as a result, a new school system “Zhenizy” was introduced. 
Cai Yuanpey made exceptions to the curriculum of Confucian texts, instead of 
them, he offered the aesthetic education, and civics studies that were designed to 
make students get acquainted with the legal, the political and the economic state 
of a citizen in a civil society.

In spite of the measures made by the Republican government aimed at the 
introduction of the compulsory, free of charge, 4-year education, the vast major-
ity of the population was illiterate. The liberal-minded intellectuals sought ways 
to ensure the universality and the accessibility of education, upbringing of the 
youth and preparation them for life. In China, P. Monroe, M. Twist, E. Parkhurst, 
J. Dewey, the well-known American and European teachers were invited. Con-
sequently, in 1919, J. Dewey delivered a series of lectures about the pedagogy of 
pragmatism that met the needs of the Chinese young bourgeoisie and coincided 
with the searches of the reformers who were trying to make education true-to-life 
for more than half a century. In accordance with M. Bastide, the famous French 
sinologist, this tendency in pedagogy remained in China because of the reason 
that “pragmatism was a strong trend in the Chinese tradition of life” [3, p.129].

An ardent supporter of pragmatism in China and its promoter was Hu 
Shi, the philosopher and literary critic, who was supported by Zhu Jiang and 
Menmen Tszinnun, the senior officials of the Ministry of Education. Tao Xing-
zhi, Haotsin Chen, Yan Yanchu, the teachers-practitioners, introduced the ideas 
of pragmatic pedagogy in real life, created experimental schools, and managed 
the activities of such schools of a new type as “Professional Training Society” 
and “Education Society Improvement” [4, p.427].

The concept of “democratic education” by Yan Yanchu was popular in the 
20-s; it was based on the idea of J. Dewey to create a new public school that would 
provide knowledge for the general public. However, Yan Yanchu considered that the 
requests of the people had been not intellectual but banausic. He believed that the 
masses should be given a minimum of knowledge for their practical work. For the 
purpose of the introduction of his theory in practice, he recommended the delivery of 
lectures for people and teaching them literacy.
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The influence on the development of the educational thought was made by 
the ideas of “living education” by Chen Haotsin. The teacher advocated the de-
velopment of the students’ initiatives aimed at growing up “modern Chinese who 
had business skills and were speaking English” [іbid, p.14]. The theory was based 
on the principle of the students’ self-activity, and the training included the practi-
cal material about nature and society. Tao Xingzhi’s doctrine of “life education” 
was based on the theory of J. Dewey who had notified that “school is an organized 
environment and the life itself.” Consequently, if the school was the model of the 
society, the most important thing in it was work. Although this concept made a 
special emphasis on the link between education and life, its one-sided approach 
led to the neglect of scientific knowledge [ibid, p.67].

Society that favored the education organization published some simplified 
educational books for teaching workers and peasants, took part in the develop-
ment of the new education reform in accordance with the American model. The 
new education system considerably copied not only the structure of an American 
school, but also the academic program. The prominent role in the theory and prac-
tice of Chinese schools was played by Dalton Plan, Vinetka plan, project method, 
Herbert teaching method, and the monitoring system.

Baochen Fu, a famous Chinese education theorist, disputed against the 
implicit and the unreasoned use of the American educational experience. He no-
tified the transformation of a rural school into the agricultural one as well as “the 
restriction of its tasks and functions” [ibid, р.265]. The pragmatic principle of 
“the activity-based learning” was widely put into practice at the Chinese school. 
Under the influence of pragmatic pedagogy, the tradition of Chinese education, 
which “appreciated the people’s interests, but neglected the interests of the indi-
vidual” started retreating [іbid, p.115]. Most attention was paid to such disciplines 
as physics, chemistry, natural science which had been little respected before.

In this period, the works of pedagogues-Marxists aimed at democratizing ed-
ucation became of special importance. Thus, Li Dazhao (1888 - 1927) and Yang 
Jiang Sen (1895 - 1931) sharply criticized the country’s common position that 
coincided with the concept that education was beyond politics; they connected 
the problem of people’s education with the struggle for the democratization of 
the society. In the works of Jiang Yan Sen that date back to late 20-ies entitled as 
“The ABCs of the History of Education” and “A New Program of Education”, the 
achievements of the Soviet school and the main provisions of the Soviet pedagogy 
were propagandized; furthermore, there was an appeal to fight for the guaranteed 
right of all citizens for education, universal free education for children aged from 
8 to 17 years, the foundation of the unified education system and the network of 
the cultural and educational institutions [6, p.19]. In the article The Cyhallenges 
of the Education of Workers [5, р.89-90], Li Dazhao introduced the idea of   the 
need for the broad education of the public.
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Before 1949, a variety of pedagogical tendencies had exited in China as the 
development of a pedagogical thought was very contradictory. On the one hand, the 
traditional Chinese pedagogy (based on Confucianism) did not tend to disappear; on 
the other hand, the ideas of J.-J. Rousseau and Tolstoy, German pedagogy (in Chi-
na, its agitprop was Tsai Yuanpey) became popular, and then American pragmatism 
implemented after the First World War was the most widespread. In accordance with 
pragmatic pedagogy, that was actively advocated by American educators who were 
visiting the country to lecture numerous times in the 20’s in China there were several 
trends: “democratic education” (Yan Yanchu), “living education” (Chen Haotsin) and 
“the education of life “(Tao Xingzhi). After the proclamation on September 21, 1949, 
China started an intensive introduction to the Soviet pedagogy, and the opportunity to 
use the experience that had been extremely relevant and useful for the country with 
the feudal hang-over for decades. At schools, the textbooks which had been translated 
in the Chinese language, were extensively used, and the curricula as well as the pro-
grams were adapted to the Chinese educational situation. In our view, the judicious 
use of this experience in future had a positive impact on the development of Chinese 
schools and pedagogy in the next years.

However, the realistic trends in public education did not exist for a long period 
of time. The eradication of illiteracy could be achieved only by a set of social, eco-
nomic and cultural activities. At the back of the high enrollment education rate, the 
immense gap between regions, urban and rural areas remained not to be overcome. In 
order to reduce the education intensity for students and the development of their ini-
tiatives, to cope with such remnants of the pre-revolutionary Chinese school as scho-
lasticism of training, programs complexity, cramming as the main method of learning, 
Mao Zedong proposed to put such principle of pragmatic learning of J. Dewey, the 
pedagogue, as progressivism in the basis of studying. He offered to abandon a class-
room as the main form of the learning process, to introduce the “exams with open 
books” at all schools, during which students could consult with each other, cheat the 
solutions of the tasks. In our opinion, the main objective of the examination system 
reform of this period was an attempt to hide the rapidly declining level of education in 
the majority of schools, especially in rural areas. In the next ten years, from May 1966 
to October 1976, the implemented “cultural revolution” caused a serious damage to 
the state and the people. The complete isolation and the rejection of not only the world 
teaching experience but also the expertise that had been being gathered for centuries 
by the traditional Chinese pedagogy, voluntarism in the management of the education 
system tied up the Chinese school in knots. It is difficult to overestimate the harm 
inflicted on people and our nation by a 10-year “cultural revolution”, which made it 
impossible to get a proper education by a whole generation of the Chinese youth. This 
chaos was a real disaster for the education system in China.

After Mao’s death and Deng Xiaoping’ death, all aspects of life in China be-
gan to experience modernization; one of its components was the education system 
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reform. With the help of the new economic policy, the psychology of people gradually 
began to change: there was the desire for a better life, the expression of their indi-
viduality. It was becoming increasingly clear that the interests of the individual were 
not necessarily inconsistent with the state and the collective interest. A considerable 
attention was paid at the enforcement of pedagogical laws and the assurance of the 
scientific basis for education. The work on the study of international experience in 
teaching became more active and systematic. In 1979, the inter-university center for 
the study of international teaching experience was re-established.

In the late 80s after a long break, an interest in the use of the experience of 
Soviet pedagogy to address a number of pressing educational problems in China, 
especially the all-round education and the early personal development has revived. 
The works of V. Sukhomlynskyi and S. Amonashvili were studied, the interest in 
K.Ushinskyi was intensified.

Unlike the traditional Chinese pedagogy, which examines the ethical, intel-
lectual, physical, aesthetic and labor education as the relatively independent trends, 
V. Sukhomlynskyi specified their interrelation and interdependence. Such integral 
approach had a significant impact on the development of the theory and the practice 
of education at the secondary school of China. For China, where the emotional devel-
opment of students has traditionally been ignored, the emotional learning theory was 
valuable, and the presence of the emotional background training as a guarantee of its 
effectiveness appeared to be compulsory. The ideas of the Ukrainian pedagogue on 
the interrelations between education and nature, labor education and the preparation 
for life in society, the education of troubled teenagers, etc. became more than popular.

However, the cultural traditions were lying in the basis of the process of Chi-
nese youth upbringing for thousands of years. Many Chinese leaders as well as the 
leaders of other countries of Confucian civilization could agree with the words of 
Zhang Chzhituna: “National Sciences are the basis; Western sciences are the benefit. 
The first ones treat souls; the latter are necessary for the cognition of the world” [7, 
p.95]. We consider that this approach, which is expressed in the conjunction of teach-
ings of the prominent Soviet educators which cover the all-round development and 
the traditional Confucian pedagogy is more than effective. In Chinese schools there 
are no drugs and teenage pregnancy; moreover, they are peculiar for the high attend-
ance, cooperation and solidarity between teachers and students as well as the students 
themselves. The negative evidence of traditional education is the lack of such Chinese 
graduates’ essential qualities of the modern citizens as initiative and creativity.

Conclusions. Therefore, the Chinese traditional system of education success-
fully overcomes the difficulties of a complex transition period which was peculiar for 
the Chinese people a few years ago by means of the successful implementation of 
the humanistic ideas of the world pedagogy including the ideas of V.Sukhomlynskyi, 
“Take someone’s thing, without losing yours one”; these are the words that are char-
acterizing the policy of the Chinese government in the education area.



21

Ук р а ї н с ь к и й  п е д а го г і ч н и й  ж у р н а л . 2 0 1 5. №  2

References

1.  Vasiliev L.S. History of the Religions of the East. - Moscow: Vysshaya 
Shkola publishing house, 1983. - 368 p.

2.  Klepikov V. Z. Deng Xiaoping and Education Reforms in China // Pedagogy. 
- 1999. - № 4. - P.95 - 107.

3.  Borevskiy N. E. On the Perception of the Ideas of the Worldwide Pedagogy 
in China // Pedagogy. - 1991. - № 9. - P. 120 - 131.

4.  Mao Li Rui. General History of Education in China. - Shandong teacher 
Publishing house, 1989. - 232 p.

5.  The Great Encyclopedia of Education (Ed. Zhong Jing-Nun. - Shanghai, 
1930. - 460 p.

6.  Antipova A. A., Borevskiy N. E. The Policy in the Field of Science and 
Education in China (1949-1980). - Moscow: Nauka, 1980. - 287 p.

7.  Borevskaya N. Chinese Education Model in the Asian Aspect // Pedagogy. - 
1997. - № 3. - P. 95 - 103.

Список використаних джерел

1. Васильев Л. С. История Религий Востока / Л. С. Васильев. – М. : Высш. 
шк., 1983. – 368 с.

2. Клепиков В. З. Ден Сяопин и реформы образования в Китае / В. З. Клеп-
иков // Педагогика. – 1999. – № 4. – С.95 – 107.

3. Боревская Н. Е. О восприятии идей мировой педагогики в Китае / Н. Е. Бо- 
ревская // Педагогика. – 1991. – № 9. – С. 120–131.

4. Мао Ли Жуй. Общая история образования в Китае / Мао Ли Жуй. – 
Шандунское педагогическое издательство, 1989. – 232 с.

5. Большая энциклопедия образования / под ред. Чжун Цзин-нуна. – 
Шанхай, 1930. – 460 с. 

6. Антиповский А. А. Политика в области науки и образования в КНР 
(1949−1980) / А. А. Антиповский, Н. Е. Боревская. – М. : Наука, 1980. – 287 с.

7. Боревская Н. Китайская модель образования в азиатском аспекте /         
Н. Боревская // Педагогика. – 1997. – № 3. – С. 95 – 103 с.



22

Ук р а ї н с ь к и й  п е д а го г і ч н и й  ж у р н а л . 2 0 1 5. №  2

Лі Цзі Хуа
СУЧАСНА КИТАЙСЬКА ШКОЛА: ТРАДИЦІЇ 

І ЗАРУБІЖНИЙ ВПЛИВ
Висвітлюється розвиток педагогічної думки та загальної середньої 

освіти в Китаї впродовж ХІХ – початку ХХІ ст. Зазначається, що для Ки-
таю до початку ХІХ ст. були характерні крайня ізольованість і несприй-
нятливість до будь-якого зарубіжного впливу. Величезний влив не лише 
на державне управління, а й на освіту в Китаї мало конфуціанство, норми 
поведінки та ціннісні орієнтири якого стали загальноприйнятими, пере-
творилися на символ «справді китайського». Таким чином, кожен китаєць 
незалежно від народження та виховання повинен був стати насамперед 
конфуціанцем. Перша опіумна війна (1839 – 1842 рр.) продемонструва-
ла культурну й економічну відсталість Китаю й стимулювала розвиток 
системи освіти, виникнення навчальних закладів європейського типу, за-
провадження класно-урочної системи. На початку ХХ ст. на китайську 
школу та педагогічну науку істотно вплинули ідеї прагматизму та вільної 
педагогіки. З другої половини ХХ ст. і до сьогодні в КНР активно вив-
чаються, узагальнюються й адаптуються різні зарубіжні педагогічні ідеї 
і концепції. Особливо популярні в країні погляди українського педагога     
В. Сухомлинського. 

Ключові слова: освіта Китаю, конфуціанство, традиційна школа, 
прагматизм, В.Сухомлинський. 

Ли Цзи Хуа
СОВРЕМЕННАЯ КИТАЙСКАЯ ШКОЛА: ТРАДИЦИИ 

И ЗАРУБЕЖНОЕ ВЛИЯНИЕ 
Показывается развитие педагогической мысли и общего среднего 

образования в Китае на протяжении ХІХ – начала ХХІ веков. Освещаются 
процессы активного изучения, обобщения и адаптации различных зарубежных 
педагогических идей и концепций и их влияние на педагогическую мысль и 
школьное образование в КНР.

Ключевые слова: образование Китая, конфуцианство, традиционная 
школа, прагматизм, В.Сухомлинский. 
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Проведено порівняльний аналіз на-
вчальних планів підготовки вчителів мате-
матики окремих вищих навчальних закладів 
Польщі та України. Визначено спільні та від-
мінні риси процесу підготовки вчителів ма-
тематики в обох країнах. Значні відмінності 
виявлено в загальній, інформатичній та мов-
ній (вивчення іноземної мови) підготовці. 

Ключові слова: підготовка вчителя 
математики, навчальний план, математична 
підготовка.

Прагнення України інтегруватися в 
європейське співтовариство визначає необ-
хідність кардинальних змін у системі освіти 
України, зокрема вищої. Важливою про-
блемою розвитку сучасної системи освіти є 
якість підготовки майбутніх вчителів, у тому 
числі вчителів математики. Сучасна школа 
потребує фахівців, здатних сприяти розвит-
кові самостійної і відповідальної особи-
стості, вихованню творчої індивідуальності. 
Сьогодні неможливо розв’язувати проблеми, 
що виникають у конструюванні й організа-
ції освітнього процесу звичними способами, 
спираючись тільки на власний досвід; необ-
хідно враховувати соціальні й культурні по-
треби підростаючого покоління, інновації та 
міжнародний досвід. 

На сучасному етапі окремі аспекти 
проблеми підготовки майбутніх учителів 
математики в Україні досліджують відомі 
математики, педагоги і методисти: В. Бевз, 

Кугай 
Наталія Василівна -

кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри 
математики і теорії 

та методики навчання 
математики, докторант 

Національного 
педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова.
Коло наукових інтересів: 

удосконалення професійної 
підготовки вчителя 

математики, підвищення 
рівня його методологічної 
компетентності. Автор 
40 наукових праць, серед 

яких: навчальний посібник 
із математичного 

аналізу, навчально-
методичні посібники 

«Числові системи», 
«Ряди», «Математична 

статистика». 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ У 
ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНІ

УДК 371
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М. Бурда, Н. Вірченко, М. Жалдак, Г. Михалін, В. Моторіна, О. Скафа, С. Ра-
ков, О. Співаковський, Н. Тарасенкова, В. Швець, М. Шкіль та ін.

До освітньої практики Польщі зверталися дослідники: А. Каплун,Є. Ко-
валенко, І. Ковчина, B. Ханенко, А. Василюк, С. Деркач, О. Кучай та ін. Проте за-
лишається недостатньо розробленою проблема наукового вивчення й впровад-
ження досвіду навчання майбутніх учителів математики в зарубіжних країнах.

Окремого дослідження потребують питання підготовки вчителів 
математики у вищих навчальних закладах України на тлі досвіду Польщі, 
оскільки обидва країни мають спільне культурне минуле, Польща є нашим 
найближчим сусідом і входить до зони європейської освіти.

Мета статті – провести порівняльний аналіз системи підготовки 
вчителів математики в Польщі та Україні.

Загальновідомо, що однією з умов інтеграції вітчизняної освіти у 
зону європейської освіти та міжнародного визнання є створення відповідної 
документальної бази. Тому запозичення досвіду польської системи освіти 
сприятиме наближенню до європейських стандартів підготовки професійно 
компетентних учителів. 

Пропонується порівнювати час, відведений на вивчення навчальних 
дисциплін, у кредитах ECTS та у відсотках, оскільки обидві країни мають 
двоступеневу вищу освіту, але у Польщі перший ступінь триває три роки (180 
кредитів ECTS), в Україні – чотири роки (240 кредитів ECTS). 

Вимоги до змісту педагогічної підготовки польського вчителя, у тому 
числі математики, встановлені модернізованим освітнім стандартом (січень 
2012 р.) [2]. У стандарті передбачено модульне навчання, реалізація якого 
полягає в опрацюванні трьох основних модулів:

● математична підготовка;
● психолого-педагогічна підготовка, що здійснюється з урахуванням 

різних освітніх етапів (дитячий навчальний заклад і початкова школа – І 
етап, середня школа – ІІ етап, гімназія – ІІІ етап, післягімназійна школа та 
професійне навчання – ІV етап), а також з набуттям навичок роботи з дітьми, 
які мають особливі потреби (інваліди або хронічно хворі діти);

● предметно-методична підготовка з математики. 
Є також два факультативних модулі, у межах яких студент може обирати 

додаткову підготовку до вивчення другого предмета (четвертий модуль) та 
підготовку у сфері спеціальної педагогіки (п’ятий модуль).

Для порівняльного аналізу навчальних планів підготовки вчителя 
математики у Польщі та Україні було вибрано такі ВНЗ: уПольщі – Поморська 
академія в Слупську [1], Педагогічний університет ім. Комісії національної 
освіти в Кракові [4] та Університет імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні 
[3], в Україні – Національний педагогічний університет (НПУ) імені М. П. Дра- 
гоманова, Глухівський НПУ імені О. Довженка.
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У процесі аналізу було виявлено низку особливостей, які відрізняють 
підготовку майбутніх учителів математики в цих країнах. Так, у польських 
навчальних планах всіх згаданих ВНЗ не викладаються такі дисципліни:

● національного спрямування (історія Польщі, історія польської 
культури, польська мова (за фаховим спрямуванням));

● основи екології. 
Замість двох предметів (вікової фізіологія та гігієни (1,5 кредиту), 

безпеки життєдіяльності (2 кредити)), які є нормативними дисциплінами для 
українських ВНЗ,у польських планах є одна навчальна дисципліна «Безпека 
життєдіяльності (БЖД) та гігієна праці» (у Слупську та Любліні це поза 
кредитна дисципліна і на її вивчення відведено 4 год лекцій; у Кракові – 1 
кредит).

В Україні навчальні дисципліни «Історія української культури», 
«Історія України», «Українська мова (за фаховим спрямуванням)», «Основи 
екології», «Вікова фізіологія та гігієна», «Безпека життєдіяльності» належать 
до нормативних дисциплін ОПП підготовки бакалавра напряму 6.040201 
«Математика» і на їх вивчення відведено загалом 13 кредитів ECTS(5 % 
загальної кількості). Крім того, серед варіативних дисциплін польських 
навчальних планів немає політології, релігієзнавства, правознавства тощо. 
Серед дисциплін гуманітарного та соціально-економічного спрямування 
пропонуються «Етика» (Люблін, 1 кредит), «Історія математики» або «Історія 
філософії» (Слупськ, 3 кредити).

У польських навчальних планах значно зменшено кількість годин на:
● фізичну підготовку (1 кредит ECTS), що в 9-10 разів менше, ніж в 

Україні;
● на вивчення філософії (Україна – 3 кредити, Польща – 2 кредити). 
Водночас на вивчення іноземної мови за ОПП (Україна) відведено 5 

кредитів ECTS, або 2 % загальної кількості, у Польщі – 4 кредити (2 %) у 
Любліні, 12 кредитів (7 %) у Кракові й Слупську. 

Отже, на загальну підготовку майбутнього вчителя математики у 
Польщі відведено і менше предметів, і меншу кількість годин.

Порівняльна характеристика предметів педагогічного спрямування 
у ВНЗ Польщі та України свідчить, що ці предмети, а також педагогічна 
практика передбачені навчальними планами обох країн.

В Україні предмети педагогічного спрямування становлять 7-8 %, 
у Польщі – 5-7 % загального навантаження студентів-математиків. Також 
не істотно відрізняється обсяг часу, відведений на вивчення дисциплін 
методичного спрямування: в обох країнах це приблизно 5 % загального 
навантаження. 

Дещо відрізняється організація проходження педагогічних практик у 
Польщі та Україні. Так, в Україні студенти-математики проходять три види 
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практик: педагогічна практика (пропедевтична) (3-4-й або 7-й семестри, 
4,5 кредиту), навчально-залікова педагогічна практика з математики (8-й 
семестр, 7-9 кредитів) та педагогічна практика в літніх оздоровчих таборах 
(6-й семестр, 3 кредити, Глухів) або практика з виготовлення та використання 
засобів наочності з математики (8-й семестр, 1,5 кредиту, Київ). Таким чином, 
на шкільну практику відведено 6 % часу загального обсягу підготовки. 
Практики у польських ВНЗ реалізуються у двох формах:загальнопедагогічна 
практика (1 кредит) і предметно-методична практика (4 кредити на практику 
з математики та 4 кредити на практику з інформатики, якщо студент обрав 
додатковий предмет викладання – інформатику). Отже, шкільна практика 
охоплює 5 % загального навантаження. Варто зауважити, що вже на першому 
ступені (три роки навчання) польські студенти проходять практику з додаткової 
спеціальності. 

Істотною мірою відрізняється і кількість предметів математичного 
спрямування (рис. 1).
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Рис. 1. Кількість предметів математичного спрямування, що 
викладаються в університетах України та Польщі

Назви математичних предметів, які вивчають польські студенти, 
наведені в таблиці курсивом (переклад авторський). Незважаючи на значні 
відмінності в кількості математичних предметів, їх частка від загального 
навантаження у ВНЗ обох країн відрізняється незначно: 44-45 % в Україні та 
39-52 % у Польщі.
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В обох країнах суттєву роль у математичній підготовці майбутнього 
вчителя математики відіграє математичний аналіз (з усіх математичних 
дисциплін в обох країнах на його вивчення відведено найбільшу кількість 
годин: в Україні – 18 кредитів, у Польщі – 22 кредити). 

Таблиця
Навчальний план 

Університет імені Марії Кюрі-Склодовської(Люблін, Польща)
(Matematyka (specjalnościnauczycielskie), I stopień [6 sem], stacjonarny, 

ogólnoakademicki, 2014)
E

C
T

S
Разом годин

За
лі

к,
 е

кз
ам

ен

ле
кц

ії

П
ра

кт
ич

ні
 

ла
бо

ра
то

рн
і

К
он

су
ль

та
ці

ї

се
м

ін
ар

Обов’язкові дисципліни
1-й семестр

Лінійна алгебра та 
аналітична геометрія 8 45 45 Е

БЖД та гігієна праці 0 4 З
Основи інформатики 4 30 З
Використання бібліотеки 0 2 З
Вступ до логіки і теорії 
множин 7 30 30 Е

Вибрані питання 
математики 1 15 З

2-й семестр
Алгебра 7 30 30 Е
Математичний аналіз 1 9 45 30 Е
Англійська мова I 1 30 З
Основи алгоритмізації і 
програмування 6 30 30 Е

Практика 
загальнопедагогічна 1 З

3-й семестр
Математичний аналіз II 8 45 30 Е
Бази даних 5 30 30 Е
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Англійська мова II 1 30 З
Числові методи 1 15 15 З
Інструменти та методи 
інформаційних технологій 3 30 З

Математичні пакети 1 15 З
Практика з математики 1 З

4-й семестр
Математичний аналіз III 5 30 30 Е
Комплексний аналіз 2 15 15 Е
Елементи топології і 
диференціальної геометрії 3 30 15 Е

Лабораторні роботи з фізики 2 45 З
Англійська мова III 1 30 З
Практика з математики 3 З
Диференціальні рівняння 2 15 15 Е
Операційні системи 3 15 30 З
Фізичне виховання 1 30 З
Вступ до комп’ютерної 
графіки 2 30 З

5-й семестр
Англійська мова IV 1 30 Е
Практика з інформатики 4 З
Практика з математики 1 З
Розроблення веб-сторінок 2 15 45 Е
Теорія ймовірностей 2 30 15 Е
Структури даних і алгоритми 2 15 45 З

6-й семестр
Архітектура комп’ютерних 
мереж 2 15 15 З

Філософія 2 30 30 Е
Розроблення програмного 
забезпечення 2 30 З

Дискретна математика 2 15 15 Е
Охорона інтелектуальної 
власності 1 5 З

Математична статистика 4 15 30 Е
Всього 113 521 30 420 435
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Вибіркові дисципліни
Спецкурс 1 (за вибором навч 
закладу) 5 30 15 Е

Психологія (2-й етап) 2 15 15 З
Загальна психологія 3 30 15 Е
Педагогіка (2-й етап) 2 15 15 З
Загальна педагогіка 3 30 15 Е
Етика 1 10 З
Основи методики 3 15 15 З
Спец курс 2 (за вибором навч 
закладу) 5 15 45 Е

Методика математики (2-й етап) 6 15 30 Е
Методика інформатики (2-й етап) 6 30 30 Е
Методика математики (2-й етап) 3 15 30 З
Семінар за дипломною роботою 
за вибором студента теми, що 
запропонована н з  

9 30 З

Риторика 1 5 25 З
Семінар за дипломною роботою 
за вибором студента теми, що 
запропонована н з

11 30 З

Всього 60 225 175 75 60

У всіх трьох досліджуваних нами ВНЗ Польщі на першому курсі 
читається дисципліна «Вступ до логіки та теорії множин» (Wstępdologiki i 
teoriimnogości). На її вивчення відведено 7 кредитів. Підсумковим етапом І 
ступеня підготовки є дипломні семінари обсягом від 8 до 21 кредиту. 

Як відомо, у європейських університетах велику увагу традиційно 
приділяють використанню інформаційних технологій навчання вчителів всіх 
напрямів підготовки, у тому числі вчителів математики. Звідси виникає потреба 
в ґрунтовній інформатичній підготовці вчителів усіх профілів до широкого 
використання комп’ютера як засобу навчання. У Польщі, як бачимо з таблиці, 
велика кількість годин надається на проведення лабораторних робіт, що, зокрема, 
свідчить про високий рівень матеріально-технічного забезпечення навчального 
процесу. Наприклад, за три роки навчання в Любліні кількість годин, відведених на 
лабораторні роботи, становить 595 год (з них 435 год на предмети інформатичного 
спрямування), а в Україні за чотири роки – всього 390 годин (з них 246 год на 
предмети інформатичного спрямування) (НПУ імені М. П. Драгоманова). 

Отже, за результатами проведеного порівняльного аналізу навчальних 
планів окремих ВНЗ Польщі та України можемо стверджувати, що процес 
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підготовки майбутніх учителів математики у цих двох країнах має спільні та 
відмінні риси (рис. 2 і 3). 

Рис. 2. Розподіл предметів у навчальному плані підготовки вчителя 
математики у Педагогічному університеті імені Комісії національної 

освіти в Кракові

Рис. 3. Розподіл предметів у навчальному плані підготовки вчителя 
математики у Національному педагогічному університеті 

імені М. П. Драгоманова
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Отже, найбільше відрізняється обсяг годин, відведених на загальну 
підготовку вчителя математики. Майже однаковий обсяг годин на математичну 
та методичну підготовку, але в Україні студенти вивчають ширший спектр 
математичних дисциплін протягом тривалішого терміну. Значна увага у 
польських ВНЗ приділяється вивченню іноземної мови та інформатичному 
навчанню майбутніх учителів математики.
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Кугай Н. В.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

МАТЕМАТИКИ В ПОЛЬШЕ И УКРАИНЕ
 Проведен сравнительный анализ учебных планов подготовки учителей 
математики отдельных вузов Польши и Украины. Выяснены общие и 
отличительные черты процесса подготовки учителей математики в обеих 
странах.
 Ключевые слова: подготовка учителя математики, учебный план, 
математическая подготовка.
 

Kuhai N.
 THE COMPARATIVE ANALYSIS OF TRAINING FUTURE TEACHERS 

OF MATHEMATICS IN POLAND AND UKRAINE
This article provides a comparative analysis of the curriculum for 

mathematics teachers of some educational institutions in Poland and Ukraine. It 
was found differences and similarities inpreparation process of math teachers at 
universities in both countries. Significant differences were found in the general, 
informatics and language (learning a foreign language) training. Almost does not 
differ volume of hours on mathematical and methodological training of future 
teachers of mathematics at universities in both countries. Students of mathematics 
in Ukrainian higher educational institutions study more subjects of mathematical 
direction than Polish.

Keywords: preparation of the math teacher, training program, mathematical 
training.
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The article is devoted to the didactic 
conditions of the process of the formation of 
key competencies of the pupils of secondary 
schools. Much attention was paid to the 
classification of the didactic bases and the 
role of every type of didactic conditions in the 
formation of that or another key competence; 
the notion of the key competence and the 
learning progress of a secondary school pupil 
was specified; the ways of the school education 
improvement in the aspects of creating the 
curriculum of the discipline in general and 
planning every lesson in particularly, the 
organisation of the education process at the 
lesson, the guarantee of the favourable working 
atmosphere, the organization of the children’s 
working space in terms of the type of the tasks 
performed at the lesson were suggested.

In the article, the most effective methods 
and techniques which can be used at the lesson 
with the purpose of the formation of the skills 
and abilities as the components of that or another 
key competence of a modern schoolchild were 
underscored. A special emphasis was put on 
those methods and techniques which guarantee 
a schoolchild’s motivated learning and his/her 
conscious mastering of the new material.

Keywords: didactic bases, key com-
petences, method, technique, organization of 
learning
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The development process of the modern education requires the stable 
improvement of the education content which must be mainly aimed at the formation 
of a personality who will become competitive not only at the labour market but also 
in any social sphere in future. Such personality will be ready to the lifelong self-
realization and self-development, be able not only to acquire some theoretical pieces 
of knowledge but also to apply to them in their activity. It means that, first of all, it is 
necessary to improve those didactical aspects of the educatory process the purpose of 
which is the formation of such key competences of the secondary schoolchildren as 
civil, social, informational, communicative, and common cultural ones. The didactic 
fundamentals which have the most considerable impact on the key competences 
formation comprise the model of teaching in a classroom, the theoretical basis of 
learning at the lesson, the research methods and the teaching ways, the technique of 
the formation of the educational environment which meets the didactical purposes of 
the lesson, the age and the individual peculiarities and interests of the schoolchildren. 
Their improvement process is that issue which must be paid a special attention to by 
modern pedagogy.

Besides this, this process must be observed in four different aspects:
- political aspect: at the modern stage of the educational branch development, 

the necessity of the definition of those elements of social culture which 
must be represented as the norms of the academic discipline both in the 
primary and in the basic as well as the high schools appears; it underscores 
the topicality of the issue of the formation of the education of high quality;

- disciplinary aspect: the input of every academic discipline in the development 
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of the mankind in general and the personality of a schoolchild, in particularly, is 
of special importance; an integral role is played by the choice of that or another 
disciplines; therefore, the formation of the key competences of a secondary 
pupil is impossible without a curriculum which must be didactically favourable;

- subject aspect: nowadays  the necessity of the analysis of the input of 
every topic which is studied by a schoolchild in his/her personal education 
appears; it means that the issue of creating teacher’s books which will be 
able to provide the information about the way of teaching at the lessons in 
the process of studying of that or another topic is significant;

- organizational aspect: the modern school education demands that way of 
the educative process organization implemented by a teacher which can 
make pupils realize not only the importance of the learnt material but also 
understand the contribution of their own knowledge, skills, and abilities to 
their education [7;13] as well as the ways of their practical realization.
Taking into consideration the fact that the improvement of school education 

is one of the most topical didactic issues not only in Ukraine but also in the whole 
world, all abovementioned aspects require a special attention of teachers both at the 
secondary and at the profession-oriented schools.

The problem of the formation of the key competences of the secondary 
students was covered in the works of such Ukrainian and foreign scientists as H. Brutt,  
L. Varzats’ka, I. Zimnyaya, P. Menck, A. Markova, O. Pavlovs’ka, A. Khu-
torskoy. A particular attention was paid to the formation of the communicative 
competence (A. Lopukhivska, K. Nazarenko, V. Red’ko) as well as the research 
competence (V. Andreev, S. Bondar, V. Buryak). The Ukrainian and the foreign 
experience of the improvement of the process of the formation of the pupils’ 
competences was analyzed by O. Lokshyna whereas the problem of the creation 
of a school textbook of a high quality as one of the didactic prerequisites of the 
formation of students’ key competences was investigated by M. Mats’ko, O. To-
puzov, L. Velychko.

The aim of the article is to analyze the didactic basis of the formation of the 
key competences of the secondary schoolchildren, to suggest the possible ways of 
the improvement of the homeland school education by means of the development 
of the educatory process conditions.

The following kinds of competences belong to the key ones: political and 
social competences, which cover the ability to carry responsibility, to take part in 
the process of making decisions for the whole group peacefully, to support and 
to develop democratic institutes, and so on; 2. intercultural competences which 
are directed at the life in the multicultural society, the control on racism and 
xenophobia, the development of tolerance, the respect to other representatives 
of the society, the ability to cooperate with the representatives of other cultures, 
religions, and so on; 3. communicative competences, which includethe mastery 
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of the oral and the written speech both in the native language and the foreign 
languages; 4. informational competence, which means the competence in the sphere 
of the innovative technologies, understanding the ways of their implementation, the 
critical view on the information provided by the mass media means as well as by the 
advertisements, defining their advantages and disadvantages; 5. the competence of 
the  self-actualization and  the self-development which means the lifelong studying 
of a schoolchild not only in the learning process at an educational institution 
but also after the graduation from it under the conditions of the professional and 
social life [1]; 6. self-organizational competence; in other words, it is the ability to 
spend one’s personal time in the most effective way, the skill to use the textbooks, 
handbooks as well as other educational material. Each key competence can not 
help being considered as a complex of the acquired theoretical knowledge only as 
it applies to three principal aspects of activity: cognitive, value-motivational and 
operational-technological ones [2; 507].

The formation of all abovementioned competences is impossible without 
the corresponding system of tasks and problems which are set by a teacher at each 
lesson. This process must differ in accordance with the kind of competence which 
is formed at the lesson; however, in any case, it must be sequential and include 
the actualization of the experience gained by a student, learning motivation, give 
a pupil an opportunity to work out the theoretical and the practical educative and 
informational blocks, to make a self-analysis of one’s own results and to correlate 
them with the stipulated ones [3].

The didactic prerequisites which have the main impact on the formation of 
the pupils’ key competences are represented at the scheme (see pic. 1).

Pic. 1
The didactic basis of the formation of the secondary students’ key 

competences
  

Making an analysis of the whole disciplinary and subject didactic basis of 
the formation of the key competences, it is notable to admit that the process of 
creating a curriculum plays an integral role in the school education as it is one of 
the main prerequisites for the formation of all students’ key competences. For the 
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purpose of the guarantee of a curriculum which is didactically correct for every 
discipline, it is necessary to take into consideration the presence of 5 elements in it. 
They are the following:

1. the topicality of the studied problem;
2. the standards of the curriculum content;
3. educative and educational goals;
4. the evaluation of the pupils’ work at the lessons;
5. the evaluation of the pupil’s educational achievements.

The purposes of the effective curriculum in the process of studying that 
or anotherdiscipline by a pupil comprise the formation of the students’ abilities 
to cooperate with the classmatesat the lessons effectively, to create a presentation 
of both one’s own points of view on that or another problem and the educational 
material which is provided in the textbook, to use it during the reports as a device 
to prove that or another opinion, and so on. The formation of the abovementioned 
skills and abilities is one of the basic stages of the formation of the key competences 
in general.

Except the process of creating a curriculum for teaching the whole course 
of that or another discipline planning of each lesson is important; it is dependent 
on a teacher only.He is the one who carries responsibility for meeting the standards 
of the discipline content at the lesson, the usage of only those didactic materials 
which are going to meet the demands of the lesson purposes and will help to form 
the pupils’ key competences, to support the appropriate educational environment 
in a classroom. A well-qualified teacher must be able to take advantage of his/
her own professional skills, to integrate those teaching strategies which will be 
correspondent to the discipline curriculum and form the key competences of a 
future graduate [9;90].

In order to make a choice in favour of the mosteffective teaching strategies 
at the lessons, in the process of the lesson planning, it is necessary to take into 
account the main aspects of a lesson.

- The goals of a lesson which are those theoretical and practical pieces of 
knowledge, skills, and abilities, which must be gained by the students, the 
values which need to be fostered by means of the lesson plan formed by a 
teacher.

- The essence or the content of a lesson. Taking into consideration the 
fact that the main function of a lesson plan is a functional one, a teacher 
must be especially attentive to its selection. The content material which 
is learned by pupils during the course of any discipline must be divided 
into the didactic sections; each of them must be a logical follow-up of all 
previous chapters and a preparatory material for the further studying of 
the material. Besides this, each section must focus on the certain issues in 
order to guarantee the presence of the linksbetween the terms which were 
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studied in the process of learning the material of the previous lessons and 
the onesstudied at the following lesson [5; 7-9].

- Methods and ways of teaching (teaching strategies which guarantee the 
effective learning of a pupil). The following methods are the most effective 
in the educational process: questions to pupils (a discussion), demonstration 
(visualization, usage of the  real objects, tables, maps, schemes, pictures, 
music, films in the process of the material explanation) and illustrations 
(the independent creating of schemes and tables by pupils [4; 9] with or 
without the teachers’ help). Besides, each teacher must take into account 
the fact that lectures and learning by heart belong to the passive methods 
of teaching; therefore, they stimulate the mechanic memorizing of the 
new material by a pupil. It means that, very often, a schoolchild does not 
understand the studied material and is able to reproduce the phrases from 
a textbook or a teacher’s lecture which were learnt by heart before. In the 
majority of cases, such methods prevent from the opportunity to form the 
pupil’s key competences; that is the reason why a special attention must be 
paid to the partially active and the active teaching methods which stimulate 
the conscious studying and the further understanding of the studied 
material. Herewith, the effective mastering of the materials is guaranteed 
by means of the out-of-school activities which must be thoroughly planned 
by a teacher, as well. Cruises, visits to the theatres, museums, creating 
presentations can be notified as the examples of such work.

- Time frame. Studying of each discipline is discharged for a limited amount 
of academic hours in accordance with the curriculum. It means that a 
teacher must concentrate the studied material in the way to make every 
lesson as much effective as possible whereas a student should not feel any 
lack of time both for studying a topic and for the learning reinforcement in 
the process of practical tasks fulfillment. 

- The necessary educational resource. The process of the new material 
representation as well as the reinforcement of one’s own knowledge is 
impossible without the corresponding didactic materials. The correct 
choice of such material is dependent, mainly, on the discipline and the 
topic which are being learnt.

- Evaluation of the lesson effectiveness (from the point of view of each 
pupil). Very often, this aspect is not taken into consideration by a teacher 
in the process of creating a lesson plan; however, it has an immense input 
in the guarantee of a lesson of high quality. A modern teacher must take 
into account the personal evaluation of his/her level of knowledge by a 
pupil as the learning process can be noted as effective as possible only 
in case of pupil’s understanding of his/her competence in that or another 
sphere.
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- The presence of the cross-curricular links. The plan of each lesson must be 
created in the way to provide the link between the material of two or more 
disciplines at the same time [5; 15].
In spite of this, the formation process of any competence is impossible 

without the work organization in the classroom, which must be didactically 
favourable. Firstly, at each lesson, a teacher must realize the necessity to 
encourage pupils to organize their own academic work independently. The main 
purpose of such encouragement is the formation of the pupils’ planning skills, 
namely, the ability to make a choice between different types of activity which 
must differ in the data channel (the examples of such variety can be the following: 
mastering the new material by means of the written text, the oral message, the 
multimedia presentation, etc.) and the form of reciprocity, for example, the usage 
of documents, handbooks, software aimed at the independent learning, and so on.

Except the formation of the planning skills the pupils’ academic autonomy 
develops the ability to spend one’s time as much effectively as possible as a 
student learns to choose the exact time for the performance of the work and the 
necessary amount of it [6;23]. The development of such skills is a component of 
the process of the formation of the self-organizational competence as well as the 
competence of self-actualization.

Secondly, during the organization of the educational process, a teacher needs 
to take into consideration the necessity of the successful cooperation between him/her 
and his/her pupils as well as between the pupils themselves. In spite of the fact that 
the pupils must develop their self-dependence and initiative by means of the innova-
tive educational technologies, the correlation between the abovementioned subjects 
of the educational environment is compulsory, and it is guaranteed by the communi-
cative devices. Therefore, a teacher has an opportunity not only to observe the pupils’ 
achievements in the aspects of the exercises made by a pupil as well as the influence 
of such activity on them but also to give a schoolchild the useful advices on the im-
provement of their work effectiveness.

Thirdly, a special attention must be paid to the fact that autonomy must be also 
present in the evaluation of the pupils’ academic achievements. For the purpose of the 
guarantee of such autonomy, each pupil must get acquainted with the criteria of the 
evaluation of his/her academic achievements and to make his/her own conclusion on 
the educational process which comprises: 

a) understanding the terms and the concepts which have not been studied earli-
er; they are more complex for understanding than the terms and the concepts 
which were learnt earlier;

b) improvement of the level of knowledge;
c) increase of the level of realization of the studied terms and phenomena;
d) the pupil’s self-dependence during the educational process [5;9].

Providing the criteria of the evaluation of each of the abovementioned aspects 
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for a pupil a teacher gives him/her an opportunity to make a conclusion on the further 
work in the classroom, define the goals which are going to be set for a pupil before 
the start of the new material studying, evaluate the level of the achievement of the 
goals which were set earlier as well as the level of the formation of each competence. 
In the process of the independent evaluation of the educational process by the pupils, 
communication with classmates and the cooperation play an integral role [6; 24] in 
the sphere of the further improvement of the academic process.

The formation of the key competences is also impossible without the organi-
zation of the pupils’ educational space which must be correct from the didactic point 
of view. First of all, it covers the issue of the desks arrangement in the classroom; it 
must depend on the types of tasks which must be performed at the lesson as well as 
the methods which need to be implemented by a teacher. Taking into consideration 
the effectiveness of the active and the partially active working methods the students’ 
desks can be located in the semi-circle arrangement (during the presentation and the 
discussion of the new material), in two rows, one is opposite another one, (during the 
educational discussions); moreover, they can be be arranged in the form of letter T 
(during the pupils’ work in groups).

The significant factor of the formation of the key competences of pupils is 
their motivation. First of all, the attitude to the material which is perceited in the 
classroom is principal for the formation of the inner motivation of schoolchildren. 
In the majority of cases, the pupils’ motivation is formed not only by him, per-
sonally, but also it is dependent on the teachers and the educational environment 
in which the pupil is studying. For the purpose of the guarantee of the formation 
of the inner motivation, a teacher must form the corresponding educational at-
mosphere in the classroom whereas the teaching process is mainly controlled not 
bya teacher but by the personal desire of a student to become competent in that or 
another sphere. Therefore, a teacher should promote the process of setting the pu-
pils’ goals which they can achieve by means of studying that or another discipline 
as well as to evaluate their own success in the achievement of the set goals [8; 
67-69]. An important role is played by the way of presentation of the educational 
material for the pupils as it must include not only visualization but also be topical 
for the children of different ages, be able to get the students interested in studying 
the subject. In the process of choosing the material, a special emphasis must be 
put on both the age and the individual as well as the gender peculiarities of chil-
dren. A teacher must be aware of the sphere of the pupils’ interests; he should not 
only avoid the monotony of the tasks which are performed at the lesson but also 
differentiate them as much as possible. The example of such differentiation can be 
a difference which must be present between the tasks for the boys and the tasks 
for the girls, the ones for cholerics and sanguine people, the ones which must be 
performed by the schoolchildren with creative thinking, the pupils with the con-
ceptual thinking and the ones created for the students with mixed type of thinking.
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Political, social, intercultural, communicative, informational, self-organiza-
tional competences, the competences of the self-actualization and the self-develop-
ment belong to the key competences.

The didactic basis of the formation of the key competences of the secondary 
schoolchildren can be divided into three groups: disciplinary, subject, and organiza-
tional ones. Each didactic prerequisite is an important component in the process of 
the formation of the key competences of schoolchildren; however, a considerable 
role is played by the creation of the discipline curriculum which must be didactically 
favourable, planning of each lesson, the corresponding teaching ways and methods 
of the academic material as well as the guarantee of the friendly environment in the 
class. Besides the abovementioned issues, the process of the competence formation is 
possible only under the condition of the presence of the pupils’ motivation as well as 
their ability to work independently. 
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Гриненко Д. В. 
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЯК ОДНА З ПЕРЕДУМОВ ФОРМУВАННЯ 

КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ
Розглядаються дидактичні умови процесу формування ключових 

компетентностей учнів основної школи. Особливу увагу приділено 
класифікації дидактичних умов, а також ролі кожної з них у процесі 
формування тих чи інших компетентностей; обґрунтовано поняття ключової 
компетентності та навчального процесу у школі, а також запропоновано шляхи 
вдосконалення шкільної освіти у сфері створення навчальних програм для 
кожного предмета, організації навчального процесу на занятті, забезпечення 
сприятливої атмосфери у класі та правильного використання робочого 
місця дитини залежно від завдань, що виконуються на уроці. Наголошено 
на найефективніших методах та прийомах, що можуть застосовуватися з 
метою формування умінь і навичок як компонентів тієї чи іншої ключової 
компетентності сучасного школяра. Особливий наголос зроблено на методах, 
що можуть бути використаними для забезпечення вмотивованості учня та 
усвідомленого засвоєння ним матеріалу в процесі навчання.

Ключові слова: дидактичні передумови, ключові компетентності, 
метод, прийом, організація навчання

Гриненко Д. В. 
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС КАК ОДНО ИЗ РУСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ
Рассматриваются дидактические условия процесса формирования 

ключевых компетентностей учеников основной школы. Особое внимание 
уделено классификации дидактических условий, а также роли каждого из 
них в процессе формирования тех или иных компетентностей, обосновано 
понятия ключевой компетнтности и учебного процесса в школе, а также 
предложены пути усовершенствования школьного образования в сфере 
создания учебных программ для каждого предмета, организации учебного 
процесса на занятии, обеспечения благоприятной атмосферы в классе, а 
также правильного использования рабочего места ребенка в зависимости от 
заданий, выполняемых на уроке. Отмечены наиболее эффективные методы и 
приемы, которые когут применяться с целью формирования умений и навыков 
как компонентов определенной ключевой компетентности современного 
школьника. Особенное ударение сделано на тех методах, которые когут быть 
использованными для обеспечения мотивированности ученика и осознанному 
усвоению им материала в процессе учебы.

Ключевые слова: дидактические предпосылки, ключевые компетент-
ности, метод, прием, организация учебы
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Рассмотрены модели обслужива-
ния облачных вычислений, раскрыты суть 
и специфика базовых облачных технологий 
компаний Microsoft и Google по управлению 
информацией, взаимодействием и совмест-
ной работой с ней, организация электронно-
го документооборота в управлении школой. 
На основе изучения практики управления 
определены приоритетные формы и типы 
управления, конкретизированы особенности 
применения веб-сервисов и облачных техно-
логий в управлении общеобразовательными 
учреждениями в условиях постиндустриаль-
ного общества. Представлен анализ возмож-
ностей, которые предоставляют программ-
ные продукты компаний Google (Google 
Docs и Google Drive) и Microsoft (SkyDrive и 
Microsoft Office 365). 

Ключевые слова: информационное 
общество, учебное заведение, информаци-
онное управление, облачные технологии, 
онлайн-офис, веб-сервис, электронный доку-
ментооборот, информационный ресурс, об-
разование, программный продукт. 

Современное общество имеет много 
названий – постиндустриальное нестандар-
тизированное общество, постиндустриаль-
ное открытое общество, общество знаний. А 
также – информационное, цифровое, техно-
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логическое или технетронное (от гр. techne) 
общество и, как следствие, много общих ха-
рактеристик, определяющих его информаци-
онный контекст и специфику деятельности 
человека в нем. К ключевым характеристи-
кам современного общества и образователь-
но-информационной среды относятся такие 
как информационные потребности человека, 
информация, знание, экономика знаний, ин-
формационное пространство, информацион-
ные ресурсы и сети, информационные про-
дукты, информационные технологии, инфор-
мационные процессы и процесс информати-
зации, ИТ-поддержка различных процессов 
и процесса управления. 

Как известно, индустриальному об-
ществу имманентно присущи администра-
тивно-командная форма управления и ор-
ганизационные структуры, проектируемые 
в соответствии с двумя противоположны-
ми принципами классического управления 
М. Вебера и Ф. Тейлора. Результаты иссле-
дования сотрудников отдела позволяют кон-
статировать, что превалирующими в практи-
ке управления современными общеобразова-
тельными учреждениями, по утверждению 
758 (59,87 %) из 1266 респондентов явля-
ются административно-командная форма 
управления с бюрократическим сопровожде-
нием и жесткой управленческой вертикалью 
и традиционная предметно-классно-урочная 
система обучения учеников (94 % руководи-
телей), соответствующие индустриальной 
эпохе прошлого столетия.

Вполне понятно, что ставшие уже 
классическими в управлении образованием 
формы не соответствуют вызовам и потреб-
ностям современного этапа цивилизацион-
ного развития постиндустриального откры-
того общества в стране, не способствуют 
устранению цифрового неравенства не толь-
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ко в образовательно-информационной среде сферы образования, но и в обще-
стве в целом. Кроме того, государственно-общественное или общественно-го-
сударственное управление как законодательно закрепленные и адекватные 
информационному обществу формы остаются задекларированными, а не 
реализованными на практике, в отличие от экономически развитых стран 
мира. Это, по сути, основное противоречие, объективно предопределенное 
мировой тенденцией перехода человечества (вторая половина ХХ ст.) от ин-
дустриальной цивилизации к информационной, порождает ряд проблем тех-
нологического и практического характера в образовании и управлении им.

Постиндустриальному открытому обществу по сравнению с инду-
стриальной фазой общественного развития должны соответствовать мно-
гочисленные инновационные управленческие парадигмы, формы и типы 
управления. В процессе их выбора и реализации необходимо учитывать 
многовекторность развития современного общества в стране и соответствие 
цивилизационной спецификации настоящего этапа его развития. 

Изучение практики управления образованием с применением тер-
минологического анализа позволяет охарактеризовать постмодерный ин-
формационный дискурс управления через основные используемые поня-
тия, действия, процессы, технологии, качества. К ним относятся: инфор-
мация, знание, информационные ресурсы, информационная деятельность, 
открытый доступ к информации, использование субъектами управления 
разнообразных видов информационных технологий, облачные техноло-
гии, сервисы Web 2.0, Gооgle-сервисы, почтовый сервис, он-лайн-офис, 
провайдеры, система информационного обеспечения управления (вклю-
чая электронный документооборот, электронную библиотеку, прозрачные 
системы сбора и распространения информации), персональная ответ-
ственность и отчетность, ИТ-инструменты, сетевая инфраструктура, вир-
туальные ресурсы и др.

Таким образом, выявленные противоречия, концептуальные положе-
ния рассмотрения информационного контекста процесса управления с уче-
том опережающего развития ИКТ и проникновением сети Интернет во все 
области человеческой деятельности детерминировали постановку задачи 
определения форм и типов управления общеобразовательными учебными 
заведениями, адекватных современному уровню развития постиндустриаль-
ного общества. 

Для решения поставленной задачи необходимо выбрать методы ис-
следования и провести анализ спектра облачных технологий и программных 
продуктов различных компаний, который позволит определить их техноло-
гические возможности по критерию «цена – качество» и преимущества для 
использовании в управлении учебными заведениями. В условиях экономи-
ческого кризиса и проводимых в стране реформ рассмотрение данной зада-



47

Ук р а ї н с ь к и й  п е д а го г і ч н и й  ж у р н а л . 2 0 1 5. №  2

чи позволит разработать рекомендации для рационального их применения в 
практике управления учебными заведениями. 

Разные аспекты государственно-общественного управления и типы 
управления организационными системами в сфере образования, анализ со-
временного состояния и существующие проблемы были раскрыты в фило-
софии управления образованием отечественными и зарубежными учеными 
–   Н. М. Бибик, Л. М. Гриневич, А. Н. Джуринским, В. И. Масловым, А. М. Но- 
виковым, Д. А. Новиковым, Н. Г. Нычкало, В. В. Олийныком, И. Г. Осадчим, 
А. В. Пастовенским, Е. И. Пометун, А. Я. Савченко, В. А. Сухомлинским,       
О. В. Сухомлинской, О. М. Топузовым, С. А. Шевченко и др.. 

В монографическом исследовании Л. И. Паращенко впервые обо-
снованы методологические основы государственного управления развити-
ем общего среднего образования в контексте сервисной концепции с при-
менением системной динамики и методологии мягких систем [14]. Фено-
мен информационного управления учебными заведениями исследован и 
представлен в публикациях Л. Н. Калининой, В. И. Маслова, Ю. А. До- 
рошенко и др. [2; 10; 11; 12; 13].  Специфика облачных технологий и их при-
менение в управленческой деятельности отражены в монографиях и пособиях 
для руководителей в работах В. Е. Быкова, Л. Н. Калининой, С. И. Карпа, 
М. В. Носковой, С. С. Петровского, В. В. Лапинского, других публикациях и 
тематических информационных ресурсах сети Интернет [3; 5; 8; 9; 16; 17]. 

Рассмотрим термины «облачные технологии», «облачное хранили-
ще данных», «онлайн-офис» и другие концепты, позволяющие раскрыть 
их суть и выявить специфику их применения в управлении образованием. 
В современном понимании облачные технологии, или облачные вычисле-
ния (англ. cloud computing) определяются как предоставление каких-либо 
серверов через Интернет. Данные фактически проходят обработку с ис-
пользованием мощной сети дистанционных серверов и находятся на них, 
а на компьютере пользователя происходит лишь взаимодействие с ними. 
Сеть дистанционных серверов и является так называемым облаком. 

Облачное хранилище данных – это модель онлайн-хранилища, в 
котором данные хранятся на распределённых в сети серверах, доступ к 
которым предоставляется третьей стороной, т. е. компаниями – разработ-
чиками Goоgle, Microsoft, Dropbox и др. В отличие от модели хранения 
данных на собственных выделенных серверах, количество серверов или 
какая-либо их внутренняя структура клиенту в общем случае не видны. 
Данные обрабатываются и хранятся в так называемом облаке, которое 
представляет собой один большой виртуальный сервер [4].

Национальный институт стандартов и технологий США (National Institute 
of Standards and Technology — NIST) в документе «NIST Definition of Cloud 
Computing vi5» [18] интерпретирует облачные вычисления как модель предостав-
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ления повсеместного и удобного сетевого доступа (по мере необходимости) к об-
щему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, сетей, серве-
ров, систем хранения, приложений и сервисов), которые могут быть быстро пре-
доставлены и освобождены с минимальными усилиями по их управлению. Кроме 
того, нет необходимости взаимодействовать с провайдером предоставляемых ус-
луг. При облачных вычислениях данные постоянно хранятся на виртуальных сер-
верах, расположенных в облаке, а также временно кэшируются на клиентской сто-
роне – на компьютерах, ноутбуках, нетбуках, мобильных устройствах и т. п. [19].

Существует три модели обслуживания облачных вычислений [1]:
● Программное обеспечение как услуга (SaaS, Software as a Servise). 

Потребителю предоставляются программные средства – приложения про-
вайдера, выполняемые на облачной инфраструктуре.

● Платформа как услуга (PaaS, Platform as a Service). Потребитель полу-
чает средства для инсталляции на облачной инфраструктуре, создаваемых по-
требителем или приобретаемых приложений, разрабатываемых с использовани-
ем поддерживаемых провайдером инструментов и языков программирования.

● Инфраструктура как услуга (IaaS, Infrastructure as a Service). По-
требителю предоставляются средства обработки данных, хранения, сетей 
и других базовых вычислительных ресурсов, на которых потребитель мо-
жет развертывать и устанавливать произвольное программное обеспече-
ние, включая операционные системы и приложения.

Следует отметить, что при использовании облачных хранилищ клиент 
платит только за место в хранилище, а не за аренду всего сервера, т. к. все вирту-
альные ресурсы он может и не использовать. Потребителями данных информа-
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ционных услуг могут быть как разнообразные бизнес-структуры, так и все ин-
ституции в образовательной и социальной сферы. Клиенту не нужно занимать-
ся приобретением, поддержкой и обслуживанием собственной инфраструктуры 
по хранению данных, что, в конечном счете, уменьшает себестоимость исполь-
зования облачного хранилища. Все процедуры по резервированию и сохране-
нию целостности данных производятся провайдером облачного центра.

Использование облачных технологий позволяет выделить следую-
щие их преимущества [1]:

● Доступность. Доступ к информации, хранящейся на облаке, мо-
жет получить каждый, кто имеет компьютер, планшет, любое мобильное 
устройство, подключенное к Интернету.

● Мобильность. У пользователя отсутствует постоянная привязан-
ность к одному рабочему месту. Из любой точки мира менеджеры могут 
получать отчетность, а руководители – следить за производством.

● Экономичность. Одним из важных преимуществ называют умень-
шенную затратность. Пользователю не надо покупать дорогостоящие, 
значительные по вычислительной мощности компьютеры и программное 
обеспечение (ПО). Ему не нужно обращаться за сервисным обслуживани-
ем к специалистам по обслуживанию. 

● Арендность. Пользователь получает необходимый пакет услуг 
только в тот момент времени, когда он ему нужен, и платит, собственно, 
только за количество приобретенных функций.

● Гибкость. Все необходимые ресурсы предоставляются провайде-
ром автоматически.

● Высокая технологичность. Большие вычислительные мощности, 
предоставляемые в распоряжение пользователя, можно использовать для 
анализа, обработки и хранения данных.

● Надежность. Компетентные ИТ-эксперты утверждают, что на-
дежность, обеспечиваемая современными облачными вычислениями, го-
раздо выше, чем надежность локальных ресурсов.

В бизнесе облачные технологии уже достаточно широко и активно 
используются предпринимателями. Образование, как и бизнес, заинтере-
совано не только в облачных технологиях хранения данных, но и в облач-
ных вычислениях. Примером облачных технологий является онлайн-сер-
вис документов от Google. Следует отметить еще одно преимущество сер-
виса Google Apps для бизнеса, связанного с защитой окружающей среды. 
Объясняется это тем, что службы Apps работают на базе центров обра-
ботки данных Google, отличающихся сверхнизким энергопотреблением, 
поэтому энергозатраты при их использовании будут значительно меньше, 
чем при использовании локальных серверов.
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Онлайн-офис – это набор веб-сервисов в виде программного обеспечения 
предоставляемого как услуга. Набор веб-служб включает все основные возможно-
сти традиционных офисных пакетов (текстовый редактор, электронные таблицы, 
приложение для создания презентаций, планировщики дел и т. д.). Онлайн-офис 
доступен пользователю с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет. Крос-
сплатформенность позволяет использование онлайн-офисов с любого гаджета на 
любой из операционных платформ. Работа в онлайн-офисе может осуществляться 
в любое время суток и из любой точки, что позволяет всегда иметь настроенный 
привычным образом интерфейс, доступ к документам и данным, обеспечивая со-
вместную работу над проектами [5].

Опираясь на вышеизложенные факты, можно выделить следующие 
программные продукты компаний, лидирующие в данной области: 

● Google Drive (компания Google);
● Google Docs (компания Google);
● SkyDrive (компания Microsoft); 
● Microsoft Office 365 (компания Microsoft). 
Проведем анализ возможностей и услуг, предоставляемых перечислен-

ными программными продуктами, и акцентируем внимание на стратегически 
ориентированных преимуществах в области образовании и управлении.

1. Google Drive, Google Docs компании Google. 
Google Apps – службы, предоставляемые компанией Google для 

использования доменного имени с некоторыми продуктами Google. Ре-
гистрация доменного имени через регистратора компанией Google стоит 
10 евро в год. Служба поддерживает несколько веб-приложений с набо-
ром функций, как у традиционных офисных пакетов, и включает : Gmail, 
Google Calendar, Google Talk, Google Docs и Google Sites.

Google Apps для общеобразовательных учебных заведений позволяет 
реализовать экономически привлекательное решение, за которое не нужно пла-
тить, т. е. экономить на закупках и обслуживании аппаратного и программного 
обеспечения. Отсутствует необходимость приобретать сервер или клиентское 
программное обеспечение; можно быстро и легко настраивать службы, добав-
лять и удалять пользователей, создавать группы и включать дополнительные 
функции защиты благодаря централизованному администрированию в Google 
Apps, эффективно проводить мониторинг активности пользователей в домене.

Следует учесть, что базовый пакет бесплатен и предлагает такой же объ-
ём ящика электронной почты для одного пользователя, как и обычная учётная 
запись Gmail, возможность регистрации данного пакета закрыта. На базовый 
пакет не распространяется техническая поддержка Google [15]. Для учебных 
заведений пакет бесплатен и включает все функции профессионального пакета, 
за исключением сервиса видеохостинга, с объёмом ящика электронной почты 
как в базовом пакете (экранная копия главной страницы сайта на рис. 1). 
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Для всех всем участников учебного процесса Google Apps предо-
ставляет возможность создания корпоративной электронной почты, соб-
ственного сайта и блога и обеспечивает дополнительный уровень безо-
пасности с двухфазной аутентификацией для снижения риска кражи имен 
пользователей и паролей хакерами. 

 
Рис. 1. Главная страница сайта – «Google Apps для учебных заведений»

Анализ практики управления в современных условиях показывает, что кор-
поративная электронная почта в образовательно-информационной среде учебных 
заведений почти не распространена. В настоящее время у родителей учеников, 
учеников, директоров школ, учителей есть электронная почта, однако на разных 
сервисах, таких как ukr.net, i.ua, mail.ru, Yahoo.com, gmail.com, yandex.ru и др. 

В практике экспериментальных площадок и учреждений управления 
образованием отдела экономики и управления общим средним образованием 
Института педагогики НАПН Украины создана и эффективно используется на 
протяжении трех лет корпоративная электронная почта в Киевском лицее биз-
неса (директор Л. И. Паращенко, доктор наук в области государственного управ-
ления, доцент, кандидат педагогических наук), с марта 2013 г. – в Харьковской 
специализированной школе I–III ступеней № 73 (директор Т. В Михайленко). 

Google Apps позволяет создавать Google группы для мобильной комму-
никации во внутренней среде сообщества. Например, директор школы и его 
заместители, учителя могут отправлять разнообразные сообщения всем учени-
кам школы и их родителям. Вполне понятно, что должны оговариваться пра-
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вила межличностной коммуникации, временной промежуток и прочие обстоя-
тельства. Именно в реализации данного направления работает еще одна экспе-
риментальная площадка – Хмельницкий учебно-воспитательный комплекс № 2 
(директор О. И. Кореганова) с января 2013 г.

Подключение общеобразовательных учебных заведений к Google Apps 
предоставляет пользователям следующие стратегические преимущества и воз-
можности: 

●  хранение большого объема данных об учениках, классах, учителях, ре-
сурсном обеспечении, других тематических данных, представляющих резуль-
таты работы учебного заведения в целом, презентаций, электронных таблиц, 
графических файлов, дидактического материала в цифровом виде на распреде-
лённых в Интернете серверах;

●  быстрая автоматизированная обработка крупных массивов информации; 
●  автоматическое создание резервных копий всех данных, интерактивных 

диаграмм, сводных таблиц, документов и их хранение на Google-серверах;
●  одновременная работа пользователей и одновременное редактирование 

пользователями данных в общих таблицах и документах в режиме он-лайн; 
●  адресная рассылка любой значимой информации для участников учеб-

но-воспитательного процесса, родителей учеников и общественности; 
●  обнародование любой информации в режиме реального времени;
●  доступность и мультиплатформенность (расписание, электронные до-

кументы, календари, письма, учебно-методический материал, е-библиотеки и 
сайты можно открывать и редактировать практически с любого мобильного 
устройства или планшетного ПК в любом месте, а не только на работе, и в 
любое время суток; родителям предоставляется доступ к документам, инфор-
мации об организации учебно-воспитательного процесса (расписание уро-
ков, графики всех кружков и т. д.), личностные достижения ребенка, субъек-
тно-субъектные взаимодействия в разных видах деятельности); 

●  удобство работы с мобильных устройств в Интернете благодаря исполь-
зованию веб-приложений Gmail, Google Calendar и Google Docs, рассчитанных на 
небольшие экраны телефонов и планшетных ПК и стабильно работающих даже 
при низкоскоростном подключении, типичном для мобильных устройств; 

●  доступность электронных источников информации и программного 
обеспечения, установленного удаленно на одном из «облаков».

●  Главными преимуществами Google Apps является простота совмест-
ной работы, эффективные средства контроля доступа к контенту и полная 
совместимость, скорость изменения в реально-виртуальном пространстве не 
только количества групп обучающихся, но и форм их обучения, автоматиза-
ция рутинной работы по обработке информационных потоков и представле-
ние данных в удобном и структурированном виде, которые можно рассматри-
вать и как идеальные условия для обучения в XXI в.
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Google Apps способны обеспечить внедрение новшеств в органи-
зацию совместной работы участников учебно-воспитательного процесса, 
в изменение организационных форм управления и обучения учеников и 
взрослых, контроль и организацию мониторинга различных видов дея-
тельности. 

Google Calendar предоставляет ученику возможность узнать рас-
писание занятий, а учителям видеть предложенный график замен уроков, 
оперативно получать информацию и реагировать на возникшие изменения 
в организации их деятельности на протяжении дня. С помощью Google 
Drive возможно в полном объеме организовать электронный документоо-
борот с многоранговым санкционированным доступом к нему пользова-
телей учебного учреждения. И это только некоторые возможности техно-
логий Google Drive, Google Docs.

2. SkyDrive, Microsoft Office 365. SkyDrive (рис. 2), Microsoft Office 365 
имеет официальное название – «набор для бизнес-продуктивности» (рис 3).

В комплект вошли все инструменты, которые фактически уже стали 
стандартом для работы в любом офисе.

● Почта бизнес-класса на сервере Exchange.
● Портал Sharepoint и публичный сайт-визитка с простым конструкто-

ром страниц.
● Мессенджер Lync, позволяющий обмениваться не только текстовы-

ми фразами, но и проводить видео- и аудиоконференции.

Рис. 2. Главная страница сайта – «Облачного хранилища SkyDrive»



54

Ук р а ї н с ь к и й  п е д а го г і ч н и й  ж у р н а л . 2 0 1 5. №  2

● Microsoft Office 2013, доступный через браузер в дешевых тарифных 
планах, и загружаемый на компьютеры пакет Professional Plus в более дорогих 
тарифных планах. Данный набор можно взять в аренду с ежемесячной опла-
той, причем составляющие и возможности набора могут комбинироваться в 
соответствии с потребностями пользователей. Единственное необходимое ус-
ловие – браузер и доступ к Интернету [20].

Рис. 3. Главная страница официального сайта 
Microsoft Office – Office.com

Тарифы Microsoft Office 365 для профессионалов и малого бизне-
са (P1); среднего и крупного бизнеса (E1, E2, E3, E4); интернет-терми-
налов (К1, K2) или компьютеров, часто меняющих пользователей. До-
полнительные тарифы можно приобрести отдельно или как дополнение 
к тарифным планам. Для тестирования предлагается бесплатная пробная 
версия на 30 дней.

Для сферы образования компанией Microsoft разработаны достаточно 
конструктивные и привлекательные технологические предложения ИТ-под-
держки информационно-образовательной среды. Microsoft Learning Gateway 
– комплексное решение, объединяющее всех участников учебного процес-
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са (учеников, родителей учеников, учителей, администрацию, библиотеку 
и другие структурные подразделения органиграммы) в едином информаци-
онно-образовательном портале учебного заведения. Предоставляя средства 
для совместной работы, объединяя коммуникации и электронное обучение, 
Microsoft Learning Gateway позволяет эффективнее организовать взаимодей-
ствие всех участников образовательного процесса (рис. 4 ) [7].

Рис. 4. Предложение Microsoft для школ Microsoft Learning Gateway

Решение Microsoft Learning Gateway разработано на базе Microsoft 
SharePoint Portal Server специально для сферы образования. Оно включает в 
себя технологии Microsoft по управлению знаниями, взаимодействием и со-
вместной работой. К ним относятся:

● Microsoft Office SharePoint Server 2007 – поддержка совместной рабо-
ты, информационный портал и платформа для документов, службы индекси-
рования и сертификации;

● Microsoft SharePoint Learning Kit – простое и эффективное средство, 
позволяющее учителям и преподавателям создавать задания из любых доку-
ментов, хранящихся в библиотеке документов SharePoint;
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● Microsoft SQL Server 2008 – решение для работы с базами данных, 
позволяющее администраторам анализировать и обрабатывать информацию, 
упрощает процесс развертывания, управления и оптимизации данных учебно-
го заведения и аналитических приложений;

● Microsoft Office Communications Server 2007 – решение, позволяющее 
всем участникам учебного процесса находить нужных им людей и общаться 
с ними в режиме реального времени в хорошо защищенной среде, интегриро-
ванной с системами Microsoft Office System и Windows Server;

● Microsoft.NET Framework – стратегия корпорации Майкрософт, 
служащая для объединения систем, информации и устройств с помощью 
веб-служб, предоставления пользователю возможности эффективно взаимо-
действовать и сотрудничать в разных видах деятельности. Active Directory – 
служба каталогов, предоставляющая средства для управления учетными запи-
сями и отношениями между ними;

●  Microsoft System Center – семейство продуктов корпорации Майкро-
софт для системного администрирования, обеспечивающих специалистов в 
области информационных технологий необходимыми им возможностями для 
управления ИТ-инфраструктурой. Данное предложение является платным и 
включает в себя стоимость всех перечисленных программных продуктов.

Проведенный анализ характеристик сервисов позволяет рассмотреть 
основные возможности применения облачных технологий в практике образо-
вательного процесса и управления учебным заведением: 

●  мобильность получения образования и гибкость рационального со-
четания педагогически целесообразных организационных форм обучения за 
счет внедрения содержательных, технических и технологических новшеств, 
которые способны обеспечить удаленное присутствие учащихся на занятиях, 
возможность не только полноценного познания, но и участия в коллективном 
обсуждении дискуссионных вопросов;

●  организация совместной работы большого коллектива учителей и 
учеников;

●  совместное использование документов различных видов и назначе-
ния всеми участниками учебного процесса в рамках многорангового санкци-
онированного доступа;

●  быстрое включение создаваемых образовательных и информацион-
ных продуктов в образовательный процесс из-за отсутствия привязки пользо-
вателя сервиса к месту его предоставления;

●  организация и проведение интерактивных занятий учеников и кол-
лективного преподавания;

●  выполнение учащимися самостоятельных работ, в том числе со-
вместных проектов, в условиях отсутствия ограничений на «размер класса» и 
«время проведения урока»;
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●  взаимодействие и проведение совместной работы в кругу сверстни-
ков и в разновозрастной группе (и не только) вне зависимости от их местона-
хождения;

●  создание веб-ориентированных лабораторий в конкретных пред-
метных областях школьных курсов (механизмы добавления новых ресурсов; 
интерактивный доступ к инструментам моделирования; информационные ре-
сурсы; поддержка пользователей и др.);

●  организация разных форм контроля как учеников, так и учителей, 
разработка и внедрение прикладных моделей;

●  организация электронного документооборота;
●  обеспечение дистанционного образования для обучения учеников 

и учителей, управления развитием профессиональной компетентности и раз-
личных форм повышения квалификации педагогов.

Таким образом, облачные технологии предоставляют всем участникам 
учебного процесса следующие возможности: коммуникативного интерактивно-
го взаимодействия «здесь и сейчас», совместной работы с непрерывно расши-
ряющимся кругом людей вне зависимости от их местоположения на земном 
шаре; преодоления знаниями существующих географических, технологиче-
ских, социальных, национальных, ментальных барьеров и снижения затрат на 
приобретение необходимого программного обеспечения; доставки информа-
ции, знаний и учебных материалов наиболее экономичным и надежным спосо-
бом, для которого характерны простота распространения и обновления. 

Анализ образовательной практики позволяет утверждать, что облач-
ные технологии не нашли достаточно широкого применения, несмотря на 
образовательные, коммуникативные и организационные преимущества, ко-
торые могли бы получить учебные учреждения, а также снижение финан-
совых издержек и энергозатрат от их внедрения. Этому препятствует ряд 
объективных и субъективных факторов. Традиционно большинство образо-
вательных учреждений с недоверием относятся к аренде виртуальных мощ-
ностей, отдавая предпочтение работе с конкретным, желательно находящим-
ся в собственности школы, оборудованием, программным обеспечением и 
данными, которые хранятся локально и доступны в любой момент времени.

Выводы и перспективы использования облачных технологий. Систем-
ный анализ характеристик и возможностей облачных технологий и серви-
сов компаний Microsoft и Google позволяет сделать следующие выводы.  
Конкурентными преимуществами по ценовой стратегии и соотношению 
«цена – качество» обладают технологии и сервисы компании Google, кото-
рые предоставляют больше возможностей общеобразовательным учебным 
заведениям при бесплатном использовании основных компонентов, что эко-
номит финансы и позволяет не устанавливать сложное платное программное 
обеспечение. В облачном сервисе компании Google объем места под файлы 



58

Ук р а ї н с ь к и й  п е д а го г і ч н и й  ж у р н а л . 2 0 1 5. №  2

пользователя неограничен для файлов во внутреннем формате по сравнению с 
указанными компанией Microsoft ограничениями в бесплатной версии. Таким 
образом, данные конкурентные преимущества имеют определяющее практи-
ческое значение не только в краткосрочной перспективе его использования в 
системе управления заведением, но и в средне- и долгосрочной перспективе. 
Для организации электронного документооборота в системе управления об-
щеобразовательных учебных заведениях и таких ее подсистем, как система 
информационного обеспечения управления и система мониторинга, наиболее 
технологически приемлемой также является базовая облачная технология до-
кументооборота и управления школой – Google Apps, включающая сервисы 
– Google Drive и Google Docs. Кроме того, следует обратить внимание на то, 
что реализация компанией Google стратегии концентрированного создания 
конкурентных преимуществ обеспечит в настоящее время и в обозримом бу-
дущем доминирование технологии Google на рынке мобильных устройств 
(планшеты, смартфоны под управлением операционной системы Android), так 
как изначально она была кроссплатформенная. Заметим, что только при соз-
дании баз данных с использованием облачных технологий компании Google и 
Microsoft предоставляют равноценные возможности, что совсем не означает 
полный отказ от технологий Microsoft. В сложившейся ситуации руководите-
ли могут и должны осознанно осуществить рациональный выбор облачных 
технологий и сервисов от компаний Google и Microsoft на основе их конку-
рентных преимуществ и с учетом экономии времени, финансов, ресурсов, 
долгосрочности их технологических перспектив, возможности их адаптации 
к разным изменениям внутри учебных заведений и в их внешней среде.

Рассмотренные в статье модели обслуживания облачных вычислений, 
облачные технологии компаний Microsoft и Google, программное обеспечение 
соответствуют современному этапу развития информационного общества в 
стране, что детерминирует постановку новых целей и задач управления, выбор 
подходов, типов, форм, методов, технологий, средств управления общеобразо-
вательными учебными заведениями, адекватных информационной парадигме. 
Следует констатировать, что технологические возможности облачных техноло-
гий позволяют решать комплекс управленческих задач, таких как организация 
информатизации управления ОУЗ, создание современной ИТ-инфраструкту-
ры ОУЗ, организация обеспечения информационных потребностей субъектов 
управления, организация открытого субъектно-субъектного информационного 
взаимодействия, структурирование гетерогенных информационных потоков, 
организация управления информационными процессами и информационными 
потоками в структуре системы информационного обеспечения или в архитекту-
ре АСУ, создание е-библиотеки и образовательных электронных ресурсов, орга-
низация электронного документооборота с использованием клиент-сервисных 
сетевых технологий, моделирование системы информационного управления 
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общеобразовательным учебным заведением с использованием облачных техно-
логий и реализация модели на практике и др. 

Наряду с данными оперативными и тактическими задачами управления 
учебным заведением стратегической целью являются выбор и реализация типов 
и форм управления, адекватных современной информационной цивилизации. 
В контексте освещенных задач миссия рассматривается нами как выживание 
учебного заведения в долгосрочной перспективе развития информационного 
общества посредством взаимодействия, установления динамического баланса 
со всеми заинтересованными в образовании институциями с использованием 
веб-платформенных решений и облачных технологий для создания уникальной 
информационно-образовательно-коммуникационной среды.

 Применение технико-технологических новшеств, в частности облач-
ных технологий, позволит руководителям учебных заведений в ближайшем 
будущем изменить командно-административное управление, присущее ушед-
шей индустриальной эпохе, на другие инновационные типы – электронное 
государственно-общественное управление, электронное общественно-госу-
дарственное управление, информационное управление с использование об-
лачных технологий, управление на основе электронной демократии, сетевое 
управление. Определяющим фактором изменений будет человек Культуры, 
расширение информационных потребностей общества и управленческой 
парадигмы, адекватных информационной цивилизации и многовекторности 
развития современного общества в Украине. Традиционная классно-урочная 
система организации обучения как объект управления и подсистема систе-
мы управления также будет модернизирована, и не только за счет внедрения 
технологических новшеств и программных продуктов, но и благодаря дис-
танционному обучению [6] и новым разработанным стратагемам личностного 
обучения и развития конкретного ученика. 
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Калініна Л. М., Петровський С. С.
АНАЛІЗ І ПЕРЕСПЕКТИВЫ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ 
УЧБОВИМИ ЗАКЛАДАМИ

 Розглянуто моделі обслуговування хмарних обчислень, розкрито суть 
і специфіку базових хмарних технологій компаній Microsoft і Google для 
управління інформацією, взаємодією та спільною роботою з нею, організації 
електронного документообігу в управлінні школою. На підставі вивчення 
практики управління визначено пріоритетні форми й типи управління, 
конкретизовано особливості застосування веб-сервісів і хмарних технологій 
в управлінні загальноосвітніми установами в умовах постіндустріального 
суспільства. Проведено аналіз можливостей, які надають програмні продукти 
компаній Google (Google Docs і Google Drive) і Microsoft (SkyDrive і Microsoft 
Office 365). 

Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційне управління, 
хмарні технології, онлайн-офіс, веб-сервіс, електронний документообіг, 
інформаційний ресурс, програмний продукт.

Kalinina L. N., Petrovskiy S. S.
ANALYSIS AND PERSPECTIVES OF USAGE OF CLOUD 

TECHNOLOGY IN PROCESS UNIVERSAL EDUCATIONAL 
ESTABLISHMENS

Service models at cloud calculations were examined, essence and 
specialization of basis cloud technology of companies Microsoft and Google 
according to management by information, collaboration and joint work with 
it and organization of electronic circulation in school management were 
revealed in the article of Kalinina L.N. and Petrovskiy S.S. «Analysis and 
perspectives of usage of cloud technology in process universal educational 
establishments». Priority forms and typos of management were determined on 
the basis of research of management practice, peculiarities of usage of web-
services and cloud technology in the information management by universal 
educational establishments in the circumstances of post-industrial society were 
concretized. Analisys of opportunities winch present programme products of 
companies Google (Google Docs and Google Drive) and Microsoft (SkyDrive 
and Microsoft Office 363) was presented.

 Keywords: informative society, informative management, cloudy 
technologies, on-line-office, web-service, electronic circulation of documents, 
informative resource, software product.
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Аналізується наукова типологія су-
часного уроку української мови в процесі 
розвитку традиційної й новітньої лінгводи-
дактики з середини минулого століття. Осо-
бливу увагу приділено сучасним інтерпрета-
ціям типології уроків і вагомому внеску в її 
розв’язання українських учених-методистів. 
У схемах і таблицях автор пропонує порів-
няльний аналіз типів уроків мови і спонукає 
до подальших пошуків шляхів розв’язання 
цієї важливої проблеми в реалізації мовної 
освіти в Україні.

Ключові слова: урок української мови, 
типологія (класифікація) уроків, аспектні уро-
ки, уроки розвитку комунікативних умінь, мо-
дифіковані (інтегровані, нестандартні) типи 
уроків, варіанти уроків.

Основною формою організації на-
вчально-виховного процесу в усіх типах 
шкіл був і залишається урок. Учені-методи-
сти і вчителі-практики шукають відповідь 
на питання, яким має бути сучасний урок 
рідної мови? Досвід свідчить, що сучасний 
урок мови – надзвичайно багатогранний про-
цес педагогічної діяльності, найголовніше 
в уроці – єдність форми і змісту, реалізація 
цілей і завдань. Кожен урок несе  певний об-
сяг інформації, однак від учителя залежить, 
скільки її можуть сприйняти й засвоїти учні, 
якими навчальними методами і прийомами 
при цьому треба скористатися. Якість уроків 
залежить від особистісного підходу до на-
вчально-виховного процесу, взаємодії учите-
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ля й учнів, духу творчості на уроці та інших чинників, що стимулюють на-
вчальну діяльність. 

Проблема уроку постійно залишається в центрі уваги дидактів і 
методистів. Це і зрозуміло. Адже від того, як проводяться уроки, який їхній 
зміст, структура й методичне забезпечення, як підготовлений сучасний учитель 
до проведення уроку і як володіє його технологією, залежить успіх реалізації 
мовної освіти в Україні та виховання компетентнісної комунікативної 
особистості її громадян.

Проблема уроку – давня і традиційна. Нею цікавилися з часів 
Я. Коменського – засновника урочної системи навчання. Класифікація уроків 
пов’язана з іменами М. Баранова, О. Бєляєва, В. Онищука, М. Позднякова, 
О. Текучова, С. Чавдарова та ін.

Ця проблема перебуває в полі зору сучасних учених – Л. Варзацької, 
Н. Голуб, С. Карамана, І. Кучеренко, К. Плиско, Т. Окуневич та ін.

Метою пропонованої статті став побіжний аналіз ґенези типології 
сучасного уроку української мови та визначення перспективи їх удосконалення.

Сучасним уважаємо урок, який за своїми цілями (освітньою, 
розвивальною, виховною), змістом, структурою і методами проведення 
відповідає найновішим вимогам теорії й практики навчання в школі і є 
високоефективним. На такому уроці школярі оволодівають оптимальним 
обсягом знань, вчаться творчо застосовувати їх, набувають необхідних 
комунікативних умінь, формуються як мовні особистості. В умовах проблемно-
розвивального навчання урок повинен розвиватись як цілісна система, 
елементи якої відображають основні положення дидактики й спрямовані на 
виховання учнів та формування їхньої пізнавальної активності. Сучасний 
урок включає зміст, форми, методи і засоби навчання. 

Стрижнем сучасного уроку української мови є робота з розвитку 
комунікативної компетентності учнів. Для нього характерне широке 
застосування різних засобів навчання, зокрема аудіовізуальних, що дають 
змогу використовувати в процесі навчання звук і зображення, створювати  
необхідну для занять мовну ситуацію. Популярними стали комп’ютерні 
технології, інтерактивне навчання тощо. Усе це позитивно позначається на 
оволодінні мовою як засобом спілкування і розвитку мовної особистості.

Уроки української мови традиційно поділяють на дві групи: аспектні 
й уроки розвитку зв’язного мовлення. Головна мета аспектних уроків – на 
основі засвоєння теоретичних відомостей з мови сформувати й розвинути 
в учнів частковомовленнєві, або первинні, уміння й навички (фонетичні, 
лексичні, словотвірні, правописні тощо). Тут переважають вправи, спрямовані 
на вивчення окремих одиниць мови (звуків, морфем, слів, словосполучень, 
речень). Друга група – уроки розвитку зв’язного мовлення, що проводяться 
з метою формування і розвитку в учнів комунікативних (вторинних) умінь і 
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навичок. Для них характерне широке використання різних засобів навчання 
(мовних, аудіовізуальних та ін.), що дозволяють створювати в процесі 
навчання необхідну для занять мовну ситуацію. Все це позитивно позначається 
на оволодінні учнями мовою як засобом спілкування і формування 
комунікативних умінь і навичок.

Для чіткої організації навчально-виховного процесу ці групи уроків  
відповідно поділяються на типи залежно від поставлених педагогічних 
завдань: 

• за змістом навчального предмета (урок української мови, урок 
української літератури);

• основними способами проведення уроків  (урок-лекція, урок-бесіда, 
кіноурок, програмований урок тощо).

У дидактичній та лінгводидактичній літературі цей поділ здійснюється 
за різними ознаками, а тому досі немає єдиноприйнятої, загальновизнаної 
типології уроків, хоч сама проблема класифікації уроків почала розв’язуватися 
ще в середині минулого століття. Як зазначалося, нею займалися О. Бєляєв, 
В. Онищук, К. Плиско, М. Поздняков, О. Текучов, С. Чавдаров та ін. Вони 
по-різному підходили до класифікації типів уроків. Тому в сучасній методиці 
навчання української мови є кілька підходів: 

• за дидактичною метою; 
• за метою організації пізнавальної діяльності; 
• за основними етапами навчально-виховного процесу; 
• за методами навчання; 
• за способами організації навчальної діяльності учнів. 
Так, С. Чавдаров [15] в основу класифікації поклав мету уроку. Він 

виділив уроки подачі матеріалу, закріплення вивченого та перевірки знань 
учнів. Ця ще перша спроба згрупувати уроки виявилася досить недосконалою, 
хоча свого часу була досить ефективною.

Намагання розробити наукову класифікацію уроків належить 
М. Позднякову. В її основу покладено етапи засвоєння учнями мовного 
матеріалу [12]. Його класифікація більш досконала, однак вона не 
охоплює усієї різноманітності уроків. Він виділив ще урок узагальнення 
засвоєного матеріалу. О. Текучов [14] її удосконалює, покладаючи в основу 
мету уроку та його зміст. Особливе місце в класифікації вченого відводиться 
урокам повторення як різновидам уроків закріплення вивченого. До таких уро- 
ків автор відносить уроки узагальнення. Погоджується автор і з типом 
уроку, який дістав назву комбінованого. Щодо змісту це уроки фонетики, 
граматики, словотвору, орфографії, розвитку мовлення (лексики, грама-
тичної стилістики тощо). Класифікація О. Текучова тривалий час слугувала 
вчителям-словесникам як загальний орієнтир організації навчально-
виховного процесу на уроках мови.
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Сучасні класифікації уроків теж не відзначаються одностайністю, що 
спостерігаємо насамперед у працях дидактів. У теорії та практиці навчання 
поширені класифікації, наведені на рис. 1 і 2. поширені такі класифікації:
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Рис. 1. Класифікація уроків за дидактичною метою (В. Онищук) 
[8, с. 12–16]
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Рис. 2. Класифікація уроків за дидактичною метою, технологією 
і засобами навчання (О. Пометун, Л. Пироженко) [13]

Остання типологія теж не відзначається оригінальністю, хоча принципи 
її виокремлення дещо інші. Крім дидактичної мети, автори в її основу кладуть 
умови навчання, зміст, технологію і засоби навчання. На їхню думку, спочатку 
вчитель визначає зміст уроку, а потім – форми, методи, прийоми і засоби 
навчання.
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Для сучасної лінгводидактики особливе значення має визнана вже 
класичною типологія уроків, започаткована ще з 60-х років минулого 
століття О. Бєляєвим. Пропонована вченим класифікація уроків мови за 
метою реалізації здобула широкого визнання лінгводидактів та вчителів 
і є найбільш прийнятною, оскільки навчально-виховна та розвивальна 
мета уроку, як відомо, є тим центром, навколо якого організовуються усі 
складники змісту уроку та способи і форми діяльності вчителя й учнів на 
уроці [2, с. 67–77].

Окрему групу, як уже відомо, становлять уроки зв’язного мовлення. 
Серед них виділяють такі  різновиди: уроки, присвячені виконанню 
учнями творчих робіт «малих жанрів», і уроки проведення та аналізу 
великих за обсягом письмових переказів і творів. Осібно виділяється урок 
підготовки до контрольного твору [2, с. 28–29]. 

Відзначимо, що класифікація уроків О. Бєляєва стала традиційною. 
Учителі тривалий час користуються нею, вносячи в структуру уроків 
окремі інноваційні елементи. На основі цієї типології уроків розвиваються 
й удосконалюються комбіновані уроки, які точніше треба називати 
інтегрованими, оскільки на них реалізуються різні види інтегрованості(за 
змістом, метою, структурою тощо) [3]. В останні десятиліття виділилися 
нестандартні (нетрадиційні) уроки, що за цілевизначенням пов’язані 
з класифікацією О. Бєляєва, але відрізняються структурою і формою 
проведення [7; 10]. Однак реформування шкільної освіти потребує нових 
підходів до типології і структурування уроків. Отже, класифікація уроків 
– категорія змінна і в теоретичному та практичному планах потребує 
вдосконалення. Сучасні праці з лінгводидактики демонструють наукові 
пошуки вчених у цьому напрямі.

Цікавою є класифікація уроків, запропонована К. Плиско, яка вважає, 
що «типи уроків доцільно виділяти за метою організації, тобто залежно 
від того, для чого вони організовуються – для вивчення нової інформації, 
закріплення чи застосування її» [11, с. 206]. 

Цю думку поділяє С. Караман. «Водночас, – уточнює вчений, – 
розглядаємо типи уроків як цілісну систему, тобто здійснюється системний 
підхід. Склад системи визначаємо з урахуванням її основи і меж. Основою 
служать етапи пізнання змісту, а межами – цілі навчання і ланки засвоєння 
інформації» [4, с. 84]».

Керуючись метою навчання мови і ґрунтуючись на етапах пізнання, 
автор визначає склад системи і типів уроків з урахуванням ланок засвоєння. 
Типологію уроків С. Карамана наведено в таблиці.
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Таблиця 1.
Типологія уроків С. Карамана

Етапи 
пізнання 

інформації

Ланки засвоєння інформації

Сприйняття, 
усвідомлення

Осмислення, 
узагальнення Відтворення 

Вивчення 
інформації

Урок вивчення 
інформації

Закріплення 
інформації

Урок закріплення 
інформації (в 
тому числі й 
повторення)

Застосування 
інформації

Урок 
застосування 
інформації

Ця модель дає нові знання про типи уроків, їх місце в системі, визначає 
зв’язки між ними і зовнішнім середовищем. За С.Караманом, система уроків 
включає три типи, інваріантом якої є урок вивчення інформації, бо він 
акумулює в собі основні ознаки інших типів уроків – варіантів системи. Слід 
мати на увазі, що названі типи уроків містять не лише мовну, а й мовленнєву 
інформацію. Тому на всіх уроках має місце робота з мовленнєвого розвитку. 
Кожен тип уроку об’єднує в собі за спільною дидактичною метою методичні 
варіанти уроків, що передбачають формування знань, умінь і навичок (1-й 
тип), зміцнення знань, умінь і навичок (2-й тип), удосконалення знань, умінь 
і навичок (3-й тип).

Усі сучасні класифікації уроків по суті модифікують традиційну, якої 
й дотримуються більшість учителів. Очевидно, перевага її в тому, що на 
кожному новому етапі розвитку освіти, зокрема й навчання української мови, 
вона легко модифікується, піддається організаційним і структурним змінам, 
залишаючись у своїй основі науково апробованою й виправданою.

Питання вибору типу і структури уроку потребує ретельного 
обмірковування і врахування таких умов: змісту навчального матеріалу; віку 
учнів; місця конкретного уроку в системі уроків з певної теми; дидактичних 
можливостей і функцій різних методів та навчальних технологій. Тобто 
спочатку вчитель визначає, що планує зробити, а потім – як і якими способами. 
Відповідно до цих параметрів уроки поділяють на дві великі групи: уроки, що 
навчають, і уроки  контролю [1, с. 122].
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До уроків, що навчають, належать уроки вивчення нового матеріалу, 
засвоєння нових знань, формування умінь і навичок, повторення й аналізу 
контрольної роботи. Тип цих уроків не залежить од їх змісту. Так, наприклад, 
на уроці вивчення нового матеріалу можуть повідомлятися і мовні, і 
орфографічні, і мовленнєві, і стилістичні відомості. Структура уроку в усіх 
випадках буде однаковою. Це стосується й інших типів уроків. Однак на 
практиці ми використовуємо вираз «урок орфографії», «урок граматики», 
«урок розвитку зв’язного мовлення» тощо, але вони не вказують на тип уроку, 
а на змістову його сторону. До уроків контролю відносять: уроки узагальнення 
та систематизації знань, уроки контролю та корекції знань, умінь і навичок [1, 
с. 126].

Ураховуючи зміни в змісті освіти, зміщення акцентів у змістових лініях 
шкільної програми, орієнтації на компетентнісний підхід  та особистісно 
орієнтоване навчання, виникає необхідність творчого використання різних 
типів уроків, моделювання навчально-виховного процесу з урахуванням 
вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти [5], 
головною метою якого є формування комунікативної компетентності на основі 
мовленнєвої діяльності учнів. 

На нашу думку, за цих умов сучасна класифікація уроків могла б містити 
такі уроки (рис. 3)[9, с. 85; 10, с. 22]. 
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Рис. 3. Різновид сучасної класифікації уроків

Така типологія уроків української мови дає змогу модернізувати 
традиційну класифікацію, не порушуючи системи уроків, їх цілей, завдань, і 
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пристосовувати до виконання головної мети – формування мовної особистості, 
що володіє високим рівнем комунікативної готовності й комунікативної 
самореалізації.

Як ми зазначали, в окремий тип уроків О. Бєляєв пропонує виділити уроки 
зв’язного мовлення [2, с. 115–160]. Ця класифікація тривалий час слугувала 
основою уроків зв’язного мовлення. Не втратила вона своєї цінності й досі. 
Учені намагаються конкретизувати типологію уроків  розвитку зв’язного 
мовлення. Так, автори посібника «Типологія сучасного уроку рідної мови» 
пропонують в основу цих уроків покласти мету й вид творчої роботи. Таких 
уроків може бути десять типів: підготовки й побудови усного висловлювання; 
написання докладного переказу; написання стислого переказу; написання 
творчого переказу; написання вільного переказу; підготовки й написання 
твору-розповіді; підготовки й написання твору-опису; підготовки й написання 
твору-роздуму; підготовки й написання творів газетних жанрів; підготовки і 
складання ділових документів [4, с. 6]. Така деталізація уроків творчих робіт 
має сенс і варта реалізації. Однак ідеї концепцій когнітивної та комунікативної 
методики навчання української мови [7; 9], компетентнісний, особистісно 
орієнтований, комунікативно-діяльнісний, функційно-стилістичний та 
інші підходи до навчання  мови зумовили необхідність виділення й інших 
типів уроків зв’язного мовлення: уроки аудіювання, читання, складання 
діалогів тощо. Вони за іншим принципом – комунікативно-діяльнісним – 
не вкладаються в рамки існуючої класифікації. Цікаву класифікацію уроків 
розвитку зв’язного мовлення пропонує Г. Шелехова [16, с. 20]. Визначаючи за 
основу цих уроків провідну мету, вчена виокремлює їхні типи (рис. 4) 
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Рис. 4. Типи уроків розвитку зв’язного мовлення за Г. Шелеховою

Класифікація уроків зв’язного мовлення Г. Шелехової є своєрідною й 
оригінальною, однак не розкриває до кінця їх суті, ролі і місця в навчально-
виховному процесі. Цілком зрозуміло, що виникає потреба переосмислення 
сутності уроків такого типу, місця в системі навчання, структури, цільового 
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призначення, технології проведення. Ця проблема ще чекає свого наукового 
дослідження. 

Очевидно, такий тип уроків варто назвати уроками формування 
комунікативно-мовленнєвої компетентності, уроками мовленнєвого розвитку 
або уроками розвитку комунікативних умінь, теоретичною основою яких 
будуть мовні і мовленнєвознавчі поняття, а практичною – усі види мовленнєвої 
діяльності, спрямовані на формування комунікативної компетентності учнів. 
На цих уроках активно буде реалізовуватися соціокультурна й діяльнісна 
(стратегічна) змістові лінії шкільних програм з української мови для 5–9-х і 
10–11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

 Ми вже висловлювали свою думку щодо назви і суті цих уроків [8, 
с. 137–145]. Уважаємо: уроки розвитку зв’язного мовлення варто називати 
уроками розвитку комунікативних умінь, оскільки мовленнєвий розвиток 
учнів забезпечує кінцеву мету шкільної мовної освіти – виховання комуніканта, 
людини з високим рівнем комунікативної компетентності.

Реформування мовної освіти, надання їй комунікативного спрямування 
сприяло актуалізації уроків, безпосередньо пов’язаних з мовленнєвою 
діяльністю учнів. На нашу думку, це уроки аудіювання, читання, говоріння 
(складання діалогів, полілогів, усні відгуки на повідомлення товаришів тощо) 
[7; 10]. Пропонуємо також типи уроків, наведені на рис. 5.  
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Рис. 5. Пропоновані типи уроків

Уроки аудіювання і читання можна об’єднати в одну групу – уроки 
сприймання усної і письмової інформації. Щодо уроку складання діалогів, то 
він більше тяжіє до уроків творчих робіт (творів), однак має свою специфіку 
за формами і технологією проведення, оскільки процес навчання діалогів 
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(полілогів) спирається на парне (групове) навчання і потребує особливої 
організації. Усні відгуки на відповідь товариша належать до особливої 
категорії уроків усного мовлення (усний переказ, твір). Окрему групу уроків 
становить опрацювання ділових паперів, як і робота над діловим мовленням 
взагалі, та ознайомлення з газетними жанрами. 

Кожен із типів уроків може мати варіанти, спрямовані на формування 
знань (нових понять), зміцнення й удосконалення понять і способів дій, 
формування необхідних умінь і навичок учнів на уроках української мови. 
Основна спрямованість таких уроків – відтворення, закріплення і повторення 
вивченої інформації, формування вмінь застосувати усі види засвоєної 
інформації (рис. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Методичні варіанти уроків 

І тип  ІІ тип ІІІ тип   

Формування знань, 
умінь і навичок  

Зміцнення знань, 
умінь і навичок  

Удосконалення знань, 
умінь і навичок  

Формування нових 
понять, вивчення 

нових явищ   

Формування нових 
способів дій  

Формування нових 
понять і способів 

дій 

Закріплення (від-
творення) понять і 

способів дій 

Повторення 
вивченої 

інформації  

Узагальнення і 
систематизації 

вивченої інформації  

Розвитку зв’язного 
мовлення  

Перевірки, 
корекції засвоєної 

інформації 

Аналізу 
контрольної 

роботи  

Відтворення, закріплення і 
повторення вивченої 

інформації  

Систематизації й 
узагальнення засвоєного 
мовного і мовленнєвого 

матеріалу  

Розвиток зв’язного мовлення 
учнів в усіх видах 

мовленнєвої діяльності 

Формування умінь і навичок 
усного, писемного  

монологічного і діалогічного 
мовлення  

 

Застосування видів 
інформації  

Перевірка та 
корекція 

інформації  

С п р я м о в а н і с т ь   

Рис. 6. Методичні варіанти уроків
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З усього викладеного випливає, що класифікація уроків мови – гнучка 
система різних типів уроків, яка склалася історично і здатна, щоразу 
модифікуючись, забезпечувати навчання мови на різних етапах розвитку 
освіти. А реформування і стандартизація мовної освіти чекають нових 
досліджень і наукового осмислення типології уроків української мови.
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Пентилюк М. И.
ТИПОЛОГИЯ УРОКОВ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ЛИНГВОДИДАКТИКИ
Анализируется научная типология современного урока украинского 

языка в процессе развития традиционной и новейшей лингводидактики 
с середины прошлого столетия. Особенное внимание уделено современ-
ным интерпретациям типологии уроков и весомому вкладу в её решение 
современных украинских учёных-методистов. В схемах и таблицах ав-
тор предлагает сравнительный анализ типов уроков языка и побуждает к 
дальнейшим поискам путей решения этой важной проблемы в реализации 
языкового образования в Украине.

Ключевые слова: урок украинского языка, типология (классифика-
ция) уроков, аспектные уроки, уроки развития коммуникативных умений, 
модифицированные (интегрированные, нестандартные) типы уроков, ва-
рианты уроков.
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Pentylyuk M. I.
TYPOLOGY OF LESSONS IN THE CONTEXT OF MODERN 

LINGUODIDACTICS
This article analyzes the scientific typology of modern lesson of the 

Ukrainian language in the development of traditional and modern  methodology of 
linguistics of the last century. The article traces the development and improvement 
of the lessons typology in the works of Ukrainian and Russian methodologists, 
the effectiveness of each classification is mentioned. Particular attention is paid to 
the modern interpretation of the lessons typology and significant contribution to 
the solution of contemporary Ukrainian scientists and methodologists. Noting the 
achievements of the solving of the problem of  lessons typology and evaluating 
them positively, the author offers his classifications of types of aspect lessons 
and lessons of developing pupils’ communicative skills. The author suggests a 
comparative analysis of the types of the lessons in schemes and schedules and 
prompt to further investigations of this fundamental problem in realization in 
linguistic education in Ukraine.

Keywords: lesson of the Ukrainian language, typology (classification) 
of lessons, aspect lessons, lessons of developing pupils’ communicative skills, 
modified (integrated, non-standard ) types of lessons, variants of lessons.
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Проаналізовано тенденції розвит-
ку сучасної освіти на регіональному рівні, 
розкрито сутність процесу моделювання як 
способу пізнання, що дає можливість надати 
повнішу інформацію про оновлену педаго-
гічну систему, обґрунтовано методологічні 
підходи до моделювання освітнього окру-
гу, що здійснюється на засадах інтеграції та 
взаємодії. Виявлено умови функціонування 
освітніх округів у мережі закладів загальної 
середньої освіти, що функціонують у сіль-
ській місцевості. Сформульовано принципи 
моделювання нового утворення, визначено 
його роль та функції в сільській місцевості, 
обґрунтовано структурні компоненти моделі 
освітнього округу, визначено рівні взаємодії 
суб’єктів освітнього округу, що виявляють-
ся внаслідок управлінських впливів та дій, 
розкрито сутність управлінського аспекту в 
структурі моделі освітнього округу. 

Ключові слова: освітній округ, управ-
ління освітнім округом, регіональна система 
освіти, модель освітнього округу. 

Вітчизняна освіта за останні деся-
тиріччя зазнала істотних трансформацій вна-
слідок різних впливів, у тому числі активних 
процесів соціальної, ментальної, економіч-
ної, політичної диференціації суспільства. 
Характер трансформацій, на нашу думку, є 
не стільки результатом впроваджуваних ре-
форм, скільки намагання суспільства адек-
ватно відповідати на виклики часу. 

З огляду на тенденції розвитку су-
часної освіти у світовому вимірі російський 

Мелешко  
Віра Василівна –

кандидат педагогічних наук, 
доцент, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу 
сільської школи Інституту 

педагогіки НАПН України. 
Наукові інтереси автора 

пов’язані з проблемами 
розвитку сільської школи. 

Понад 10 років очолює науковий 
підрозділ Інституту педагогіки 
НАПН України – відділ сільської 

школи, що дало можливість 
виявляти особливості 

управління сільською школою, 
поглиблювати теорію 

моделювання освітніх систем, 
розробляти моделі розвитку 

сільської школи, досліджувати 
процес становлення та 

функціонування освітніх 
округів у сільській місцевості. 

За результатами дослідження 
опубліковано понад 

150 наукових статей, видано 
вісім посібників. Плідно 

займається експериментально-
пошуковою діяльністю, тісно 

співпрацюючи з закладами 
освіти сільської місцевості 
в різних областях України.

МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОГО 
ОКРУГУ У СІЛЬСЬКІЙ 

МІСЦЕВОСТІ НА ЗАСАДАХ 
МІЖШКІЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ                              

УДК 373.5.018.51
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вчений А. Ю Белогуров звертає увагу на характер проведених перетворень у 
освіті, що реалізується у двох основоположних напрямах: перший – визна-
чає спрямованість освітніх реформ на регіоналізацію, другий – орієнтує на 
процеси глобалізації у соціальному житті. 

Якщо глобалізація передбачає природний процес універсалізації 
досягнень людської культури та її постійного впливу на розгортання 
взаємозв’язку з розвитком єдиного європейського і світового інформацій-
ного, соціального, економічного, політичного, освітнього простору, то 
регіоналізація становить ресурс збереження й відтворення національної 
культури, етнічної ідентичності людини в умовах полікультурного розвитку 
держави [1, c. 14].

Освітня система кожного регіону нашої країни, з одного боку, є 
цілісною, самостійною, соціальною, педагогічною структурою з характер-
ними для неї регіональними особливостями і функціональними зв’язками 
між її компонентами, з другого боку, інтегрована в цілісний вітчизняний 
освітній простір.

Дослідження науковців свідчать, що структури реальних освітніх 
систем складаються не лише з установ освіти та навчальних закладів, тобто з 
освітніх макроінституцій, які зазвичай є юридичними особами із властивими 
їм правами та можливостями. Вони охоплюють і дрібніші, але самостійні 
одиниці, які також здатні формувати інституційне освітнє середовище й 
забезпечувати досягнення окремих результатів освітньої діяльності, тобто 
з освітніх мікроінституцій, а також їх об’єднань (асоціація, комплекс тощо) 
в межах макроінституції, об’єднань окремих (кількох) мікроінституцій та 
макроінституцій та ін. [4, с. 113]. 

У цьому контексті активна модернізація закладів освіти в сільській 
місцевості тісно пов’язана з потребами та необхідністю системної 
науково обґрунтованої трансформації мережі сільських шкіл з метою їх 
перетворення на нові, цілісні освітні системи, зокрема освітні округи, що, як 
правило, різняться структурою, змістом, цільовим призначенням та іншими 
характеристиками. 

Досягнення вітчизняних і зарубіжних вчених є методологічною 
основою у розвитку теорії і практики функціонування освітніх систем 
різного типу. Вагомий внесок у розвиток зазначених проблем здійснили 
вчені В. П Безпалько, Б. С. Гершунського, В. І. Загв’язінського, В. І Панова, 
І. Я. Лернера, Є. А Ямбурга. Основні положення розвитку та організації 
освіти у сільській місцевості розглядаються в дослідженнях М. Ф. Гур’янової, 
В. Г. Кузя, О. М Коберника, Н. І. Шиян Л. В. Байбородова та ін. [2].

До проблем формування нових педагогічних систем та використан-
ня сучасних технологій навчання у сільській загальноосвітній школі 
звертаються у своїх дослідженнях І. Г.Осадчий, В. Г. Бочарова, Н. Н. Петров, 
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Л. Н. Федянська, та ін., що свідчить про потреби в пошуку нових структур 
у регіональній освітній мережі, до яких належить й освітній округ [4, с. 48].

Процес створення освітніх округів у різних регіонах України 
активізувався після затвердження Положення про освітній округ. Як 
свідчить практика, на регіональному рівні розробляються й реалізуються 
програми розвитку регіональної мережі закладів загальної середньої освіти, 
що передбачають функціонування нових структур – освітніх округів. Цей 
процес вимагає перегляду статусу окремих навчальних закладів, змін у їхніх 
статутах, реорганізації структури управління освітою та ін. 

Досвід узгодження функцій між органами управління освітнім 
округом та відділом освіти у вітчизняних педагогічних інформаційних 
джерелах недостатньо висвітлений, що свідчить про потребу в розробленні 
методологічної основи управління освітнім округом та обґрунтування умов 
його функціонування. 

Зазначена проблема й була предметом дослідження наукового 
підрозділу Інституту педагогіки НАПН України (відділу сільської школи), 
що передбачало виявлення й обґрунтування організаційних та педагогічних 
умов функціонування освітнього округу сільської місцевості. 

Експериментально-пошукова робота здійснювалася відповідно до 
укладених угод обласними інститутами післядипломної освіти, відділами 
освіти райдержадміністрацій, загальноосвітніми навчальними закладами.

Зазначимо, що ідея створення освітніх округів підтримана 
Міністерством освіти і науки України й розглядається як певний поступ у 
модернізації регіональної системи освіти. За статистичними даними МОН 
України, сьогодні функціонує близько 2 тис. освітніх округів, що різняться 
за структурними, цільовими, змістовими характеристиками. 

Функціонування освітнього округу як цілісної, відкритої, педагогічної 
системи сучасні дослідники розглядають як науково обґрунтований вибір 
структури, що забезпечує раціональне використання ресурсної бази, 
інноваційних технологій, урахування специфіки діяльності закладу, що 
корелюються з потребами та вимогами суспільства [4, с. 52].

Результативність функціонування освітнього округу значною мірою 
залежить від наявності та концентрації матеріально-технічних, фінансових, 
кадрових ресурсів, функціонування освітніх інформаційно-ресурсних 
центрів, систем дистанційного навчання шкільного чи міжшкільного рівня 
тощо. Проте важливо забезпечити умови для найширшої взаємодії закладів, 
які входять до складу освітнього округу. Перехід на нові форми взаємодії 
суб’єктів освітнього округу підвищує відповідальність за результати й 
показники кожного навчального закладу.

У стратегічному вимірі освітній округ у сільській місцевості 
розглядаємо як багатофункціональний освітній комплекс, центр культурного 
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життя його жителів, гарант розвитку сільського адміністративного району й 
держави. У сільській місцевості освітній округ, окрім реалізації освітніх, 
виховних завдань, відіграє важливу роль у підготовці кадрів для різних галузей 
господарства, у тому числі сільського, впливає на соціально-економічний та 
культурний розвитку села, а такі характеристики, як соціокультурність та 
поліфункціональність надають йому особливого статусу. 

Загальноосвітні навчальні заклади та заклади іншого підпорядкування, 
що входять до складу освітнього округу, виконують замовлення сільської 
громади й водночас перебувають під її постійним впливом, що актуалізує 
проблему запровадження нових форм управління цим утворенням. 

У педагогічній практиці процеси моделювання освітнього округу 
відбуваються як за ініціативою науковців, так і педагогів-практиків. Слід 
зазначити, що процедура створення нового зразка педагогічної системи – 
освітнього округу потребує відповідної попередньої підготовки, широкого 
обговорення, експериментальної апробації, оцінювання отриманого 
результату. Процес моделювання набуває активних форм систематизації 
та оброблення інформації, доведення її до потенційних груп користувачів. 
Пропагування обґрунтованих ідей інтеграції та взаємодії у функціонуванні 
освітніх округів спонукають до «інвентаризації» соціокультурної 
інфраструктури, що залучається до складу освітнього округу, серед яких 
заклади культури, служби охорони здоров’я, методичні центри, незалежні 
експерти та ін.

Моделювання освітнього округу як інноваційний процес передбачає 
залучення до виконання завдань загальноосвітніх навчальних закладів 
нових структур, діяльність яких вибудовується на принципах інтеграції 
та взаємодії, їхній характер і зміст визначаються спільними документами 
(угодами, договорами та ін.) з урахуванням можливостей та потреб кожного 
учасника, що дає змогу підвищувати ефективність освітнього процесу та 
результатів діяльності кожного суб’єкта нового утворення.

Процеси взаємодії закладів освіти, культури, громадських організацій 
та інших структур, стрімкий розвиток співпраці зацікавлених інституцій, що 
функціонують у сільській місцевості, актуалізують потреби в теоретичному 
обґрунтуванні умов функціонування освітнього округу, варіативності форм 
взаємозв’язку між суб’єктами цього утворення, визначенні методологічних 
засад, що охоплюють сукупність принципів, підходів, закономірностей 
розвитку освітнього округу. 

Моделювання як метод пізнання є основою інноваційного розвитку 
загальноосвітнього навчального закладу як підсистеми, що входить до складу 
освітнього округу, функціонуючи в різних організаційних, педагогічних, 
соціальних умовах. Моделювання розглядається як процес спрямований 
на розв’язання проблеми, що «усвідомлюється суб’єктами як інструмент 
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вирішення неузгодженостей, суперечностей, які виникають в тій чи іншій 
ситуації, засобами подолання є наявність знань та досвіду. Активність 
людини, спрямована на розв’язання суперечностей, є, у свою чергу, засобом 
розвитку» [6, с. 39]. 

Моделювання зумовлено потребою у вирішенні актуальної проблеми 
й супроводжується творчою діяльністю, спирається на ціннісні орієнтації та 
місцеві умови функціонування суб’єктів діяльності. Результат моделювання 
– модель об’єкта педагогічної дійсності із системними властивостями; 
ґрунтується на педагогічній творчості, оскільки в її основі лежить новий 
спосіб розв’язання проблеми, і передбачає можливі варіанти використан-   
ня [5, с. 8−14].

Наведені тлумачення дефініції «моделювання» дають змогу виокремити 
ядро цього поняття, що означає 

● процес (сукупність дій, операції, шлях досягнення мети);
● результат (модель як засіб досягнення мети);
● структурні компоненти: програмування, планування, конструювання 

заходів, дій, рішень для розв’язання конкретних проблем;
● сукупність ознак, що характеризують процес взаємодії, проблемність, 

прогнозованість, креативність, цілеспрямованість, технологічність;
● умова (реалізація принципу інтеграції, забезпечення управління 

новою чи оновленою системою, розроблення системи критеріїв та вимірів 
якості змін та впливів)

Зупинимося детальніше на загальній характеристиці моделі як 
результату моделювання педагогічної системи. Теоретична модель будується 
на підставі обґрунтування умовного логічного ланцюжка: суб’єкт – мета – 
процес – результат – об’єкт. Водночас важливо зосередити увагу на розкритті 
сутності поняття «моделювання», що науковцями розглядається як:

● процес створення моделі – образу, передбачуваного або можливого 
стану об’єкта;

● конструювання, побудова чого-небудь;
● одна з форм відображення дійсності;
● процес створення прообразу (прототипу) передбачуваного об’єкта, 

явища або процесу засобами специфічних методів;
● попереднє розроблення основних конструкцій майбутньої системи, 

подальше вдосконалення створеного зразка (моделі) й доведення його до 
рівня практичного використання [7, с. 95−145].

Як свідчить практика, функціонування освітніх округів побудованих 
на принципах інтеграції та кооперації, сприяє формуванню нової вертикалі 
управління освітньою системою, що, з одного боку, є об’єднавчим важелем для 
вироблення єдиної стратегії розвитку регіональної освіти, яка розвивається на 
тлі регіональної ментальності, звичаїв, культури, а з другого – формується 
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як цілісний освітній простір для підвищення якості освіти відповідно до 
зростаючих вимог і потреб суспільства. 

У процесі моделювання освітнього округу важливими, на нашу думку, 
є такі аспекти як мотиваційний, організаційний, технологічний, ресурсний. 
Зокрема мотиваційний – стимулює готовність педагогічного співтовариства, 
місцевої громади виступати активними суб’єктами в розробленні стратегічних 
документів щодо розвитку освітнього округу, спонукає до участі у формуванні 
конструктивних рішень та їх реалізації.

Взаємодія педагогічних колективів, зростання аспекту змагальності, 
розширення комунікацій актуалізують інноваційну діяльність (метод проектів, 
технологій індивідуального навчання, особистісно орієнтованих технологій 
та ін.), сприяють опануванню  технології моделювання, що пов’язано з 
підвищенням якості освіти та її доступності у сільській місцевості. Однією 
з умов ефективного функціонування освітнього округу є проектування 
відповідної моделі на підставі прогностичного зразка, що розроблявся у 
процесі нашого дослідження. 

Організаційний аспект у моделюванні освітнього округу ґрунтується 
на положеннях нормативного характеру. Засадничим у цьому контексті є 
Положення про освітній округ, Методичні рекомендації щодо складення 
регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі 
професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі 
шкіл-інтернатів (розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 
№ 675-р), Положення про дистанційне навчання (наказ МОН України від 
25.04.2013 № 466, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.04.2013 
№ 703/23235) та ін.

Сутність організаційних умов функціонування освітнього округу 
полягає в забезпеченні дій, впливів, процесів, які певним чином упорядковують 
управлінську взаємодію й оптимізують організаційну структуру нового 
освітнього утворення (освітнього округу) для найкращого функціонування 
та розвитку. Успішні результати в діяльності закладів сільської місцевості, 
об’єднаних спільною метою, було досягнуто завдяки узгодженій системі 
заходів, представлених у формі цільової програми реалізації моделі освітнього 
округу, яка передбачала конкретизацію завдань, систематизованих за певними 
розділами. Конструювання педагогічної системи освітнього округу вимагало 
виконання низки передумов, зокрема:

● забезпечення ефективної системи безперервної освіти керівників 
ЗНЗ, що дає змогу підвищити готовність до моделювання педагогічних систем, 
упровадження інновацій у суб’єктах освітнього округу; 

● створення засобів управлінської підтримки освітніх ініціатив і 
педагогічної творчості з метою активізації та поширення інноваційної 
діяльності в школах різних типів, які входять до складу освітнього округу ; 
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● розроблення гнучкої системи запровадження нових механізмів 
управління для розвитку інноваційних ідей з урахуванням специфіки кожної 
школи – суб’єкта освітнього округу, що функціонує на певній території 
конкретного регіону;

● поглиблення інтеграції інноваційних можливостей усіх суб’єктів 
освітнього округу для максимального використання ресурсної бази в інтересах 
розвитку кожного учасника педагогічного процесу та досягнення високого 
рівня поставленої мети. 

Зважаючи на те, що організаційні питання, пов’язані з функціонуванням 
освітнього округу, вирішуються на добровільних засадах та на підставі 
укладання угод про співпрацю та взаємодію, в управлінському аспекті вони 
реалізуються  на шкільному й міжшкільному рівнях. 

На міжшкільному рівні управління освітнім округом здійснює Рада 
освітнього округу. Стратегічними завданнями ради як органу управління 
передбачається вирішувати питання, пов’язані із забезпеченням варіативності 
змісту освіти, доступності якісної освіти, прогнозуванням динаміки розвитку 
профільного навчання, сприянням регулюванню механізмів розподілу 
ресурсів, удосконаленням мережі закладів загальної середньої освіти у 
сільському районі та подальшого її розвитку.

Водночас, під час переходу на інтегровану систему функціонування 
освітніх закладів, у освітньому процесі забезпечуються:

● наступність на всіх ступенях навчання, виховання та розвитку учнів;
 ● реалізація єдиної парадигми (стратегії) розвитку педагогічної системи 

всіма суб’єктами освітнього округу;
● широкий вибір навчальних програм на різних етапах навчання, 

особливо у старшій школі;
● ефективний розподіл кадрового потенціалу, навчально-методичного 

та матеріально-технічного забезпечення, використання потужностей 
опорних шкіл для реалізації навчальних програм у малочисельних школах.

Ресурсний аспект передбачає забезпечення ефективного використання 
кадрового потенціалу, що обслуговує освітній округ, інформаційних, 
комунікативних систем, матеріально-технічного забезпечення та ін. 

За нашими припущеннями, теоретично обґрунтована прогностич-
на модель освітнього округу як цілісна педагогічна система забезпечить 
ефективне використання розгалуженої інфраструктури освітніх, соціо-
культурних закладів певного регіону, розширення можливостей та досту-
пу до освітніх ресурсів учням малочисельних шкіл, підвищення якості 
освітніх послуг, поліпшення умов для реалізації програм допрофільної 
підготовки та профільного навчання старшокласників за напрямами, ак-
туальними для сучасного життя, у тому числі для ведення власного госпо-
дарства. 
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Особлива роль у моделі освітнього округ відводилася опорній школі, 
яка надає посильну допомогу малочисельним школам, що на договірних заса-
дах входять до цього об’єднання. На базі опорних шкіл реалізуються програми 
профільного навчання, міжшкільних факультативів, курсів за вибором, додат-
кової освіти тощо. Вони також можуть виконувати функції ресурсного цен-
тру, де зосереджено масив нових методичних напрацювань, методичні кейси, 
портфоліо вчителя, методичні ресурси для проведення майстер-класів із тих чи 
інших проблем. На базі цих закладів систематично проводяться відкриті уроки 
з використанням інноваційних технологій, організовується робота тематичних 
творчих груп щодо впровадження інновацій у педагогічну практику. 

Процес гармонійної взаємодії закладів суб’єктів освітнього округу 
будується на методології функціонування педагогічних систем, зокрема 
принципах цілісності, когерентності, узгодженості, відкритості, орієнтованих 
на інтеграцію в широку систему глобальних і локальних соціально-
економічних відносин, позитивно впливаючи на збереження та розвиток 
регіональної освітньої системи у сільській місцевості.

Для забезпечення інтегративних властивостей і зв’язків між елементами 
системи управління освітнім округом необхідно зосередити увагу на таких 
принципових положеннях:

● урахування особливостей сільського освітнього середовища й 
специфіки конкретної сільської школи; 

● реалізація в управлінні інноваційних процесів; 
● пропагування гуманістичних відносин учасників управлінських 

взаємодій; 
● сприяння самоврядуванню в усіх ланках системи управління; 
● розподіл управлінських функцій між всіма учасниками інноваційного 

процесу; 
● збереження управлінської вертикалі в умовах горизонтального 

розподілу управлінських функцій. 
У процесі дослідження визначено три рівні взаємодії суб’єктів 

управління освітнього округу, що відображається на результатах виконанні 
управлінських функцій. 

Низький рівень взаємодії суб’єктів освітнього округу характеризується 
нецілеспрямованістю зв’язків і розрізненістю у провадженні тих чи інших 
видів діяльності. Структури, що входять до складу освітнього округу, 
функціонують незалежно одна від одної (або паралельно), а проведення 
окремих спільних дій свідчить про епізодичний характер взаємодії. При 
цьому існує мимовільний (спонтанний) взаємозв’язок, а педагоги частково 
враховують або не враховують зайнятість учнів іншими формами діяльності. 
Також немає регламенту спільних дій, а інституційне оформлення спільної 
діяльності охоплює лише окремі аспекти освітнього процесу. 
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На цьому рівні взаємодії є спонтанні, тимчасові, некеровані зв’язки.
Середній рівень характеризується цілеспрямованістю, переважанням оди-

ничних зв’язків, що відображають певний напрям діяльності (наприклад, погли-
блення знань у межах міжшкільного факультативу), наявністю узгодженого змі-
сту певних видів, форм діяльності та встановленими часовими обмеженнями. 

Для цього рівня характерні однобічність, одновекторність, наявність 
ознак системності (зокрема реалізуються індивідуальні творчі плани, викону-
ються колективні завдання за спільним проектом, проводиться дослідницька 
робота тощо). Між закладами освітнього округу уніфікуються цілі, визнача-
ються аспектів взаємозв’язку з того чи іншого напряму, узгоджуються про-
грамні дії, що охоплюють цільовий, змістовий, процесуальний аспекти спіль-
ної діяльності. 

Високий рівень взаємодії між суб’єктами освітнього округу характе-
ризується цілісною системою організованих зв’язків, наявністю комплекс-
ного планування, спільного розкладу, узгодженого режиму роботи учасників 
освітнього процесу. На цьому рівні чітко виражена планомірна та узгоджена 
співпраця, що охоплює різні напрями спільної діяльності, що є підтверджен-
ням цілісності педагогічної системи.

Зважаючи на рівень взаємодії суб’єктів освітнього округу управлінський 
компонент представлений набором функцій, котрі розглядаємо в трьох аспектах:

● планування та координація діяльності освітніх закладів різних видів і 
типів, що входять до освітнього округу й утворюють цілісну локальну освітню 
систему.

● прийняття рішень щодо забезпечення умов ефективного функціону-
вання педагогічної системи освітнього округу та підсистем його суб’єктів;

● аналіз і забезпечення цілеспрямованого комплексу заходів, представ-
лених у формі цільової програми розвитку освітнього округу з урахуванням 
рівня взаємодії суб’єктів нового утворення. 

Розподіл та реалізація управлінських функцій організаційними струк-
турами управління освітнім округом здійснюються відповідно до чинного за-
конодавства, схвалених програм, проектів, планів тощо. 

Реалізація узгоджених дій дає змогу здійснити аналіз динаміки змін, 
узагальнити результати та наслідки взаємодії між закладами, зокрема тих, що 
позначаються на:

● якості освітніх послуг (завдяки ефективному використанню ресурсів);
● рівні мотивації учнів до оволодіння знаннями з предметів (за 

вибором), адекватних їхнім потребам та запитам; 
● показниках економічної доцільності функціонування освітнього 

округу, що підтверджується фінансовими витратами, та ін.
● рівні задоволеності батьків результатами навчальної діяльності дітей 

та ін.
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В управлінні освітнім округом враховується той фактор, що відповідно 
до нормативних документів цей процес здійснюється на державно-громадських 
засадах, при цьому до управління залучаються максимально широкі кола 
громадськості, що підтверджує відкритість і збалансованість процесу управління. 
За таких умов державно-громадське управління освітнім округом дає можливість 
не лише виконати державне зобов’язання щодо реалізації прав громадян на освіту, 
а й забезпечити участь громадськості та посилити її відповідальність за результати 
діяльності кожного закладу, забезпечити успішне виконання управлінських 
рішень. Цьому сприяє формування нових структур управління (ради освітнього 
округу, координаційної ради освітнього округу, ради сприяння реалізації програми 
розвитку освітнього округу та ін.), що дає змогу значно розширити масштаби 
впливу на керовану систему, включно з шкільним і міжшкільним рівнем.

Саме перерозподіл функцій між структурами освітнього округу потребу-
вав виокремлення управлінського компонента в моделі освітнього округу.

Для цілеспрямованої координації управлінських дій в освітньому окрузі 
можуть створюватися асоціативні структури за участю керівників управління 
освітою районного рівня з метою:

● узагальнення перспективного досвіду з упровадження нових 
технологій управління (державно-громадського управління) освітнім округом;

● моніторингу та оцінювання результатів діяльності загальноосвітніх 
навчальних закладів в умовах освітнього кругу;

● пропагування та інформування педагогічних колективів щодо нових 
здобутків, ідей, інновацій, які можуть поширюватися в освітніх округах;

● вироблення спільних рішень щодо внесення коригувань у реалізацію 
програм, моделей, які вдосконалюють діяльність освітнього округу тощо. 

З огляду на територіальну віддаленість сільських шкіл, їхню розлогу 
типологію, моделювання освітнього округу набуває варіативного характеру, 
що значною мірою пов’язано також із регіональними особливостями кожного 
населеного пункту, наявністю й розвитком його соціально-культурної 
інфраструктури та іншими чинниками.

Отже провідна ідея створення моделі освітнього округу передбачає 
побудову та функціонування цілісної педагогічної системи, яка забезпечує 
оптимальні умови для максимального досягнення поставленої мети як 
прогнозованого показника кінцевого результату.

Результати функціонування освітніх округів в мережі цілісної 
регіональної освітньої системи значною мірою залежать від активності та 
мотивації кожного суб’єкта до спільного розв’язання поставлених завдань, 
підвищення рівня взаємодії між ними, створення насиченого, дієвого 
освітнього простору для всіх учасників освітнього процесу. 

Забезпечуючи сприятливі умови для функціонування моделі освітнього 
округу, важливо не зупинятися на досягнутому, постійно вдосконалювати її мету, 
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зміст, структуру, виявляти шляхи подальшого розвитку, визначати напрями впро-
вадження нових форми взаємодії суб’єктів нового утворення, що дасть можливість 
забезпечити високу якість освіти в загальноосвітніх закладах сільської місцевості.

На сучасному етапі потребує наукового дослідження та обґрунтування 
низка проблем, пов’язаних із нормативно-правовим, науково-методичним 
забезпеченням, із механізмами вирішення фінансових питань, важливих 
для функціонування освітнього округу. Ретельного вивчення потребують 
проблеми пов’язані з розробленням ефективних методик, технологій навчання 
в малочисельних шкільних колективах, зокрема таких як т’юторські технології, 
технології навчання в різновікових групах, варіативні форми індивідуального 
навчання: дистанційне, екстернатне, очно-заочне та ін.

Список використаних джерел

1. Белогуров А. Ю. Стратегия и методология социокультурной 
модернизации регионального образования: опыт двух десятилетий 
/ А.Ю. Белогуров // Педагогика : Научно-теоретический журнал 
Российской академии образования : издается с июля 1937 / Ред. 
Р.С. Бозиев. – 2012. – №2. – с. 13-21. 

2. Использование образовательных ресурсов сельского социума для 
повышения воспитательного потенциала учебного процесса в 
разновозрастных группах / Ред Л.В. Байбородовой . – Ярославль, 2008. 
– 142 с. 

3. Мариновська О. Я. Формування готовності вчителів до проектно-
впроваджувальної діяльності: теорія і практика : [монографія] / Оксана 
Яківна Мариновська. – Івано-Франківськ : Симфонія форте : Полтава : 
Довкілля-К., 2009. – 500 с. 

4. Осадчий І.Г. Спрямований розвиток освітніх систем: теорія, технології, 
практика: Монографія . – К.: Інформавтодор, 2013. – 436 с.

5. Опыт модернизации управления территориальной систе-мой образова-
ния на основе округов: оценка эффективности [Текст]: монография / 
Е.Я. Коган, Л.И. Фишман, Н.Ю. Посталюк, В.А. Прудникова, Н.В. Тю-
рина, Е.А. Негрей. - Самара: Изд-во СГПУ, 2006. – 121 с.

6. Управление развитием территориальной системы образования 
/ Н.Н. Петров, Л.И. Фишман, В.В. Дудочников, В.А. Прудникова: 
Учебно-консультацинное пособие. - М.: Логос, 2005. – 240 c.

7. Яковлева Н.О. Проектирование как педагогический феномен / Н.О. Яков- 
лева // Педагогика. – 2002. –  № 6. – С . 8–14.



90

Ук р а ї н с ь к и й  п е д а го г і ч н и й  ж у р н а л . 2 0 1 5. №  2

References

1.  Belogurov A.Ju. Strategija i metodologija sociokul’turnoj modernizacii 
regional’nogo obrazovanija: opyt dvuh desjatiletij / A.Ju. Belogurov 
// Pedagogika : Nauchno-teoreticheskij zhurnal Rossijskoj akademii 
obrazovanija : izdaetsja s ijulja 1937 / Red. R.S. Boziev. – 2012. – № 2. –     
s. 13-21. 

2.  Ispol’zovanie obrazovatel’nyh resursov sel’skogo sociuma dlja povyshenija 
vospitatel’nogo potenciala uchebnogo processa v raznovozrastnyh gruppah 
/ Red L.V. Bajborodovoj . – Jaroslavl’, 2008. – 142s.

3.  Marynovska O. Ya. Formuvannia hotovnosti vchyteliv do proektno-
vprovadzhuvalnoi diialnosti: teoriia i praktyka : [monohrafiia] / Oksana 
Yakivna Marynovska. – Ivano-Frankivsk : Symfoniia forte : Poltava : 
Dovkillia-K., 2009. – 500 s. 

4.  Osadchyi I.H. Spriamovanyi rozvytok osvitnikh system: teoriia, tekhnolohii, 
praktyka: Monohrafiia . – K.: Informavtodor, 2013. – 436 s.

5.  Opyt modernizacii upravlenija territorial’noj siste-moj obrazovanija na 
osnove okrugov: ocenka jeffektivnosti [Tekst]: monografija / E.Ja. Kogan, 
L.I. Fishman, N.Ju. Postaljuk, V.A. Prudnikova, N.V. Tjurina, E.A. Negrej. 
- Samara: Izd-vo SGPU, 2006. - 121 s.

6.  Upravlenie razvitiem territorial’noj sistemy obrazovanija / N.N. Petrov, 
L.I. Fishman, V.V. Dudochnikov, V.A. Prudnikova: Uchebno-konsul’tacinnoe 
posobie. - M.: Logos, 2005. – 240 c.

7.  Jakovleva N.O. Proektirovanie kak pedagogicheskij fenomen / N.O. Jakov-
leva // Pedagogika. – 2002. –  № 6. – S . 8–14.

Мелешко В. В.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОКРУГА В 

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ НА ОСНОВЕ МЕЖШКОЛЬНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Представлен анализ тенденций развития современного образования на 
региональном уровне, раскрыта сущность процесса моделирования, как спосо-
ба познания, что позволяет полнее представить информацию об обновленной 
педагогической системе. Обоснованы методологические подходы к моделиро-
ванию образовательного округа, приоритетность принципов интеграции и вза-
имодействия. Выявлены условия функционирования образовательных округов 
в сети учреждений общего среднего образования, функционирующих в сель-
ской местности. Сформулированы принципы моделирования образовательного 
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округа как открытой педагогической системы, определены его роль и функции 
в образовательном пространстве сельской местности, обоснованы структурные 
компоненты модели образовательного округа, установлены уровни взаимодей-
ствия субъектов образовательного округа, раскрыта сущность управленческого 
компонента в структуре модели образовательного округа. 

Ключевые слова: образовательный округ, управление образовательным 
округом, региональная система образования, модель образовательного округа.

Meleshko V. V.
MODELLING THE EDUCATIONAL DISTRICT IN THE RURAL AREA 

ON THE BASIS OF THE INTERSCHOLASTIC COOPERATION
In the article, the analysis of the tendencies of the modern education devel-

opment at the regional level was conducted; the essence of the process of modelling 
as a cognitive means which provides an opportunity to represent the information 
about the educational system in a more detailed way was discovered; the methodo-
logical approaches of the regional district modelling which is assured on the basis 
of integration and collaboration were specified. The conditions for the educational 
districts functioning in the comprehensive secondary institutions that function in the 
rural area were defined. The principles of modelling a new foundation were formu-
lated; its role and function in the rural area was defined; the structural components 
of the educational district model were specified; the levels of the interrelations of 
the educational district subjects that are present due to the governmental influence 
and the actions of the management were found; the essence of the governmental 
aspect in the structure of the educational district model was discovered.

Keywords: educational district, educational district management, regional 
education system, educational district model.
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Редько
Валерій Григорович -
завідувач відділу навчання 
іноземних мов Інституту 
педагогіки Національної 
академії педагогічних наук 
України, кандидат педагогічних 
наук, старший науковий 
співробітник, доцент. 
Досліджує проблеми теорії 
та методики навчання 
іноземних мов у середній та 
вищій школах. Автор понад 
200 наукових публікацій, серед 
яких визначне місце належить 
шкільним підручникам 
іспанської мови: іспанська 
як перша (1–11-й класи) 
та як друга іноземна мова. 
Чотири з цих підручників 
стали лауреатами конкурсів 
у номінації навчальної 
літератури, проведених 
Національною академією 
педагогічних наук України.
Брав участь у підготовці 
державних стандартів, 
програм, концепцій 
навчання іноземних мов у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах, ініціював підготовку 
електронних навчально-
методичних комплектів з 
іноземних мов.

Описуються процедура, технологія і 
результати дослідження дидактичного потен-
ціалу шкільних підручників з іноземних мов 
щодо сприяння оволодінню учнями досвідом 
самостійної діяльності. Автор розглядає цю 
проблему в контексті компетентнісної па-
радигми як різноаспектний та обов’язковий 
процес підготовки навчальної літератури.

Ключові слова: зміст підручників 
з іноземних мов, досвід самостійної діяль-
ності, моніторинг

Оновлення змісту навчання іноземної 
мови в загальноосвітніх навчальних закла-
дах пов’язується з деякими змінами в стра-
тегічних напрямах розвитку сучасної шкіль-
ної іншомовної освіти. Насамперед це сто-
сується спрямування навчальної діяльності 
на формування в учнів необхідних життєвих 
компетентностей, котрі давали б можливість 
випускникам школи комфортно почуватися в 
сучасному глобалізованому просторі. Важ-
ливе місце в цих трансформаційних проце-
сах належить шкільному підручнику як ос-
новному засобу реалізації оновленого змісту. 
Насамперед це зумовлено активною пере-
орієнтацією парадигми шкільної іншомов-
ної освіти на компетентністне спрямування 
навчального процесу. Саме через цей аспект 
варто не тільки переосмислити теоретичні 
підходи до визначення змісту навчання іно-
земної мови, а й знайти ефективні форми й 
способи його репрезентації у підручниках. 

ПІДРУЧНИК З ІНОЗЕМНОЇ 
МОВИ ЯК ЗАСІБ ОВОЛОДІННЯ 

УЧНЯМИ ДОСВІДОМ 
САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 
РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ

УДК 37.032:371.671.11

МЕТОДИКА, ДОСВІД, РЕЗУЛЬТАТИ
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Проблема  ефективності результатів різних видів діяльності завжди перебу-
вала в центрі уваги науковців. Не залишилась осторонь і педагогічна наука. Значний 
внесок у пошуки успішного вирішення різноманітних питань науково-дослідної 
роботи у сфері педагогіки та психології зробили В. П. Беспалько, С. У. Гончаренко, 
В. П. Давидов, В. І. Загвязинський, І. Б. Ітельсон, О. О. Киверялг, І. В. Краєвсь-
кий, П. І. Образцов та ін. Заслуговують на увагу також дослідження в цій сфері, 
здійснені лінгводидактами та методистами з іноземних мов І. Л. Бім, Н. Ф. Бори-
ско, Н. Д. Гальсковою, Р. Ю. Мартиновою, С. Ю. Ніколаєвою, В. М. Плахотником, 
С. В. Рахмановим, В. Л. Скалкіним та ін. Роботи зазначених авторів дали мож-
ливість усвідомити важливі аспекти ефективності та достовірності здійснених на-
укових досліджень.

Мета статті – оприлюднити результати моніторингу дидактичного потен-
ціалу шкільних підручників з іспанської мови, сприяти оволодінню учнями досві-
дом самостійної діяльності.

Визначальним пріоритетом компетентнісного підходу до навчання іншо-
мовного спілкування учнів є їхня здатність самостійно виконувати діяльність, 
яка забезпечує досягнення комунікативних цілей. Важлива роль у такій організації 
навчального процесу належить навчальній літературі. Для визначення дидактич-
них можливостей змісту підручників, який сприятиме набуттю учнями досвіду 
самостійної роботи з метою оволодіння різноманітними аспектами іншомовної 
діяльності на різних етапах навчання упродовж 2010–2013 рр., нами було органі-
зовано дослідження цієї проблеми. Вони передбачали проведення зрізів рівнів 
освітніх досягнень учнів 5, 9, 11-х класів, які навчалися за  підготовленими нами 
підручниками з іспанської мови серії «HOLA». Зрізи мали на меті виявити можли-
вості учнів набувати досвід самостійного оволодіння іншомовним спілкуванням у 
читанні, говорінні (монолог, діалог), письмі. До виконання завдань було залучено 
767 учнів 5-х класів, 648 учнів 9-х класів і 456 учнів 11-х класів. Всього в дослід-
женні взяв участь 1871 учень. Вибір вікових категорій був зумовлений потребою 
в з’ясуванні рівня набутого відповідного досвіду після завершення початкового, 
середнього і старшого ступенів навчання. Дослідження проводилися за спеціаль-
но підготовленими нами зразками матеріалів у других семестрах навчального 
року 14 шкіл різних регіонів України. Види завдань були аналогічними для всіх 
учнів, утім виконувалися на різному мовному та інформаційному матеріалі від-
повідно до вимог чинної навчальної програми [2]. Для кожного виду мовленнєвої 
діяльності було підготовлено по чотири зразки завдань, які не тільки відповідали 
програмним вимогам, а й  узгоджувалися з змістом підручників (були типовими 
для підручників серії «HOLA»). Завдання передбачали можливість різнобічно-
го з’ясування здатності учнів самостійно виконувати різні види роботи з метою 
оволодіння досвідом засвоювати як мовні, так і мовленнєві аспекти іншомовної 
діяльності. Учителям була надана можливість диференційовано для кожного виду 
мовленнєвої діяльності самостійно визначати час проведення зрізів, види й обсяг 
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завдань. Отримані результати підсумовувалися і відповідно до кожного завдання з 
читання, говоріння, письма у відсотках визначалась якість їх виконання. У табл. 1 
наведено зразки завдань, рекомендованих для  проведення дослідження.

Таблиця 1
Зразки завдань для моніторингу

Вид 
завдан-

ня
Читання Говоріння Письмо

1

Сформулюйте 
запитання до 
тексту/фрагмента 
тексту

Складіть план/
тези монологічного 
висловлення  за 
запропонованою 
ситуацією.

Заповніть пропуски 
у реченнях 
відповідним 
словом/фрагментом 
із 4 запропонованих

2

Знайдіть у змісті 
тексту інформацію 
про…

Підготуйте монологічне 
висловлення за серією 
пред’явлених малюнків/
фотографій

Опишіть малюнок/
фотографію або 
серію малюнків/
фотографій

3

Доповніть речення 
відповідною 
інформацією з 
тексту

Заповніть репліками 
пропуски в діалогах 
відповідно до теми 
спілкування

Допишіть відсутні 
репліки в діалозі 
відповідно до його 
змісту

4

Знайдіть у тексті 
іспаномовні 
еквіваленти до 
пред’явлених 
українських 
аналогів

Підготуйте висловлення 
за запропонованою 
ситуацією/змістом 
тексту.

Напишіть 
висловлення/листа 
за запропонованою 
ситуацією

Як бачимо, окремі завдання мають кілька варіантів, відносно рівнозначних 
щодо їхньої складності й трудності виконання. Це дає вчителеві можливість 
вибрати один із них або використати кожний (ця технологія допускалася під 
час проведення зрізів). На нашу думку, такий підхід не впливає негативно на 
якість результатів самостійної роботи школярів, а навпаки, сприяє гнучкості 
діяльності вчителя щодо вибору завдань.

Під час підготовки досліджень особлива увага приділялася визначенню 
рівнів сформованості досвіду самостійної діяльності учнів. У науковій 
літературі використовується різна їх ди  ференціація: низький/початковий/
елементарний, нижчий середнього, середній, вищий середнього, достатній, 
високий тощо. Усі вони мають право на існування, утім відповідно до нашої 
проблеми ми обрали градацію, яка визначається кількістю правильно 
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виконаних завдань: низький (менше 50 % правильно виконаних завдань), 
середній (від 50 до 69 %), достатній (від 70 до 80 %), високий (більше 80 %). 
Визначені нами основні характеристики рівнів навчальних досягнень учнів 
наведено в табл. 2. Їх вибір зумовлений предметом дослідження. 

Таблиця 2
Основні характеристики рівнів навчальних досягнень учнів

Рівень
Характеристики рівнів навчальних досягнень учнів

Читання Говоріння Письмо

Низький

● Не може цілісно 
сприймати текст;
● володіє 
недостатнім мовним 
репертуаром для 
розуміння більшості 
фрагментів тексту;
● не ідентифікує 
в тексті значну 
кількість форм 
мовних одиниць;
● не може 
інтерпретувати 
значну кількість 
висловлень, 
використаних у 
тексті

● Не може 
раціонально 
планувати своє 
висловлення;
● володіє 
недостатнім мовним 
репертуаром для 
продукування усного 
висловлення;
● не завжди може 
артикуляційно 
правильно 
оформлювати 
мовлення;
● робить 
велику кількість 
хезитаційних 
пауз, що свідчить 
про недостатню 
сформованість 
мовних навичок;

● Має недостатній 
рівень сформованості 
мовних навичок, про 
що свідчить значна 
кількість помилок 
у репродуктивно/
продуктивних 
висловленнях;
● не може 
раціонально 
планувати 
висловлення;
● володіє 
недостатнім мовним 
репертуаром 
і тематичною 
інформацією для 
продукування 
писемного 
висловлення

Середній

● розуміє окремі 
фрагменти змісту 
тексту;
● виявляє трудність 
у визначенні 
основної інформації 
змісту тексту;

● Має 
недостатній рівень 
сформованості 
мовних навичок, що 
зумовлює наявність 
помилок;
● володіє 
недостатнім мовним 
репертуаром для 
продукування 
висловлень;

● Недостатньо 
володіє мовним 
репертуаром та 
обсягом тематичної 
інформації, що не дає 
можливості успішно 
виконувати письмові 
види творчої 
діяльності;
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Середній

● не ідентифікує 
окремі форми 
мовних одиниць;
● виявляє трудність 
в інтерпретації 
основного змісту 
тексту

● має недостатній 
рівень тематичної 
інформації для 
продукування 
ситуативного 
висловлення;
● не може логічно 
вибудовувати 
й тематично 
раціонально 
організовувати 
висловлення

● створює 
тематичні ситуативні 
висловлення, що за 
обсягом і мовною 
нормою не повною 
мірою забезпечують 
виконання 
поставлених завдань;
● не може 
висловлювати власне 
ставлення, давати 
оцінку об’єктові 
спілкування

Достатній

● Визначає основну 
думку тексту, проте 
деколи для цього є 
потреба повторно 
прочитати текст 
або окремі його 
фрагменти;
● володіє 
стратегіями 
ідентифікації 
мовних одиниць 
(однокорінні слова, 
інтернаціоналізми, 
за контексттом), 
проте не завжди 
ними керується;
● може 
використовувати 
здогадку щодо 
розвитку 
змісту тексту 
(антиципація);
● виявляє деякі 
труднощі в 
інтерпретації 
окремих фрагментів 
тексту

● Успішно 
створює переважно 
репродуктивні 
висловлення (з 
опорою на зразок, 
план, малюнок/
фотографію) і 
відчуває певні 
труднощі у побудові 
продуктивних 
висловлень;
● здебільшого 
може планувати 
висловлення;
● володіє достатнім 
обсягом мовного 
та інформаційного 
матеріалу для 
продукування 
основного змісту 
ситуативного 
мовлення;
● адекватно 
вербально реагує під 
час інтерактивного 
спілкування

● Переважно 
вміє планувати 
та організовувати 
свої висловлення, 
проте деколи 
спостерігається 
алогічність, 
відсутність оцінних 
суджень у їхньому 
змісті, втім це 
не перешкоджає 
адресату зрозуміти 
викладений зміст;
● часом виявляє 
певні труднощі 
в нормативному 
використанні мовного 
матеріалу як у 
творчих роботах, так 
і в окремих реченнях, 
що свідчить про 
недостатній рівень 
сформованості 
мовних навичок, 
проте змістовий 
аспект висловлення 
є доступним для 
розуміння
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Високий 

● Розуміє 
основний зміст 
тексту з першого 
пред'явлення;
● доцільно 
використовує 
допоміжні стратегії 
для ідентифікації 
основного змісту 
тексту;
● вільно 
орієнтується у змісті 
тексту;
● може 
інтерпретувати зміст 
тексту

● Володіє 
технологіями 
планування 
та здійснення 
спілкування;
● доцільно 
керується 
стратегіями 
організації 
спілкування;
● володіє достатнім 
обсягом мовного 
та інформаційного 
матеріалу й доцільно 
його використовує 
для продукування 
висловлень;
виявляє гнучкість та 
дотримується правил 
комунікативної 
поведінки під час 
спілкування.

● Володіє достатнім 
обсягом мовного 
та інформаційного  
матеріалу для 
продукування 
висловлень;
● може планувати 
та організовувати 
письмові творчі 
продукти;
● може письмово 
інтерпретувати 
інформацію, 
отриману з різних 
джерел;
● може оформляти 
різні види 
прагматичних 
текстів, передбачених 
навчальною 
програмою 

Примітка. Під час складання характеристик рівнів ми послуговувалися 
термінологією, використаною в загальноєвропейських рекомендаціях з мовної 
освіти [1].

Як зазначає В. П. Беспалько, ефективною вважається та система, 
навчальний матеріал якої засвоїло не менше, ніж 70 % учнів [3]. Інтерпретуємо 
ці положення до предмета нашого дослідження. У цьому випадку зміст 
підручника ми розглядаємо як своєрідну систему, в межах котрої визначені, 
дидактично й методично доцільно організовані такі її компоненти: мовний і 
мовленнєвий матеріал,  навчальні тексти, вправи та завдання, що забезпечують 
презентацію й активізацію навчального матеріалу, а також контроль рівня 
його засвоєння, ілюстративний матеріал, засоби орієнтування тощо. Відтак 
ефективним може бути підручник, який сприяє формуванню в учнів досвіду 
самостійної діяльності з метою оволодіння різними аспектами іншомовного 
спілкування на достатньому (від 70 до 80 % учнів) і високому (більше 80 
% учнів) рівнях. Отже, названі рівні ми визначили як такі, що досяжні не 
менше ніж для 70 % школярів, які брали участь у дослідженні. Інтерпретуємо 
характеристики рівнів через уміння, якими мають володіти користувачі мовою 
в різних видах мовленнєвої діяльності:
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● когнітивні уміння – планувати, організовувати висловлення                          
(у говорінні); організовувати та формулювати висловлення (у письмі); 
інтерпретувати висловлення (у читанні);

● лінгвістичні уміння – формулювати висловлення мовними засобами 
(у говорінні та письмі); ідентифікувати висловлення, розпізнавати написане/
почуте (у читанні та аудіюванні);

● семантичні уміння – розуміти висловлення (у читанні та аудіюванні);
● фонетичні уміння – артикуляційно оформляти й сприймати 

висловлення (у говорінні та аудіюванні);
● орфографічні уміння – розпізнавати написане (у читанні) та 

оформляти писемні продукти (мовні одиниці) відповідно до усталених норм 
(у письмі); 

● візуальні уміння – адекватно сприймати письмовий текст (у читанні);
● слухові уміння – адекватно сприймати текст на слух (в аудіюванні).
Сформованість зазначених умінь може свідчити про становлення 

таких компетенцій: лінгвістичної (фонологічної, лексичної, граматичної, 
семантичної, орфографічної, орфоепічної); дискурсивної як здатності 
логічно вибудовувати висловлення; функціональної як здатності адекватно/
доцільно використовувати мовні одиниці у продуктивному мовленні; 
програмування мовлення як здатності користуватися різноманітними 
опорами та стратегіями для організації мовлення. Достовірність отриманих 
нами даних підтверджена репрезентативністю суб’єктів дослідження 
(учні міських і сільських шкіл різних регіонів України). Результати нами 
було узагальнено та систематизовано (табл. 3).

Таблиця 3
Рівні сформованості досвіду самостійної роботи учнів оволодівати 

різними аспектами іншомовної діяльності в результаті використання 
підручників з іспанської мови

Рівень 
сформова-

ності 
досвіду 

самостійної 
діяльності

Клас

Види мовленнєвої діяльності, %

Читання Говоріння Письмо

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Низький
(до 39 %)

5 12 14 11 16 13 15 19 9 14 17 19 18

9 9 11 14 17 14 12 17 16 12 16 18 19

11 3 6 9 12 12 11 14 4 11 12 17 16
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Середній
(40–69 %) 

5 10 13 13 9 15 11 6 21 15 11 9 8

9 15 15 9 11 13 14 10 12 14 9 9 6

11 2 16 17 12 16 17 12 20 15 15 10 10

Достатній
(70–79%)

5 51 43 54 62 44 52 55 57 46 51 54 61

9 52 48 52 63 51 53 56 59 51 56 59 65

11 48 53 55 56 53 54 56 59 54 59 57 65

Високий
(понад 80 %)

5 27 30 22 13 28 22 20 18 25 21 18 13

9 24 26 25 9 22 21 17 13 23 19 14 10

11 27 25 19 20 19 18 18 17 20 14 16 9

Примітка. Вказана частка учнів, які виконали запропоновані завдання.
Виявимо середні результати, продемонстровані учнями 5, 9 і 11-х класів 

з кожного виду мовленнєвої діяльності. Підрахунок ми здійснювали за 
формулою визначення середнього арифметичного (табл. 4).

Таблиця 4
Середні результати рівнів сформованості досвіду самостійної 

діяльності учнів, %

Рівень Клас Читання Говоріння Письмо

Низький
5 13 14 17
9 13 15 16
11 8 10 14

Середній
5 11 14 11
9 13 12 9
11 17 16 12

Достатній
5 50 52 52
9 54 56 57
11 52 57 58

Високий
5 23 21 19
9 21 18 16
11 24 18 15

Примітка. Результати ми округлювали до цілих чисел.
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Для більшої чіткості сприймання та переконливості презентованої 
інформації отримані результати проілюстровано на рисунку.
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Ч 5кл. Ч 9кл. Ч 11кл. Г 5кл. Г 9кл. Г 11кл. П 5кл. П 9кл. П 11кл.

Середні результати рівнів сформованості досвіду 
самостійної роботи учнів

Низький
Середній 
Достатній
Високий

Ч –  читання; Г – говоріння; П –  письмо
Рисунок. Середні результати рівнів сформованості досвіду самостійної 

роботи учнів

Як чітко простежується на рисунку, якість сформованості в учнів досвіду 
самостійного виконання навчальних завдань, спрямованих на оволодіння 
іншомовним спілкуванням, найвища на достатньому рівні. Його досягли від 
50 до 58 % учнів, які брали участь у дослідженні. Певна частина школярів (від 
15 до 23 %) досягла високого рівня. Сумарно рівні навчальних досягнень учнів 
(достатній + високий) з кожного виду мовленнєвої діяльності становлять від 
73 до 76 %. Відповідно до технології визначення ефективності навчання за 
В. П. Беспальком результати проведеного дослідження засвідчили, що понад 
70 % учнів  успішно виконали запропоновані завдання, типові для змісту 
підручників і характерні для самостійної роботи з оволодіння іншомовним 
спілкуванням. 

Отже, як засвідчили результати моніторингу, сконструйовані нами  
підручники забезпечують переважній більшості учнів (понад 70 %) можливість 
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самостійно успішно виконувати різноманітні види навчальних завдань із 
метою оволодіння різними аспектами іншомовного спілкування. Водночас 
важливо вкотре наголосити, що використана нами система побудови змісту 
навчальної літератури сприяє реалізації актуальної на сьогодні компетентнісної 
технології навчання, у межах якої досвіду самостійної діяльності школярів 
належить визначальна роль.
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Редько В. Г.
УЧЕБНИК ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВО 

ОВЛАДЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ОПЫТОМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА

Описываются процедура, технология и результаты исследования дидак-
тического потенциала школьных учебников по иностранным языкам содей-
стовать овладению учащимися опытом самостоятельной деятельности. Автор 
рассматривает данную проблему в контексте компетентностной парадигмы 
как разноаспектный и обязательный процесс подготовки учебной литературы.

Ключевые слова: эффективность содержания учебников по иностран-
ным языкам, содержание обучения, результаты исследования. 

Redko V. H.
DIDACTIC POTENTIAL OF FOREIGN LANGUAGE TEXTBOOKS 
TO IMPROVE FOR MASTERING STUDENTS’ EXPERIENCE IN 

INDEPENDENT ACTIVITY: MONITORING RESULTS
The author analyzes didactic opportunities of foreign language school 

textbooks which are to foster the development of independent students’ academic 
work in the context of competency-based educational paradigm. Procedure, 
technology as well as outcomes of the suggested research are outlined in the article. 

Within the framework of this research the author conducted a monitoring of 
students’ educational performance and achievements in the process of which tasks 
typical for Spanish language textbooks (1st–11th form) were used.

Evaluation was based on the scale of levels of students’ educational 
achievements suggested by the author. The results obtained in the process of the 
monitoring are represented with a diagram. The obtained data proved the capability 
of the foreign language textbooks to foster students’ independent acquisition of 
foreign language communicative skills.

Key words: foreign language, school textbook, monitoring, educational 
performance, academic achievements, secondary school. 
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In teaching Hebrew (as the second or 
the foreign language), the problem of the for-
mation of the linguistic and cultural competence 
as a part of the social and cultural competence 
of students is new and undeveloped. However, 
the content of language teaching from the aspect 
of the linguistic and cultural paradigm has to be 
already laid in the first steps of learning.

Taking into account the fact that stu-
dents do not speak Hebrew at the beginning of 
the study and the lack of linguistic and cultural 
environment of the process of learning the He-
brew language, the national and cultural aspect, 
in particularly, is the most difficult for students 
to comprehend the culture of the Jewish who 
are the members of the Ukrainian community as 
well as the Jewish children for whom Hebrew is 
their native language. 

As the national and the cultural features 
are reflected at all language levels and the levels 
of the text (at the level of content, language and 
speech means of expression, at the level of sub-
text), they must be considered in the selection of 
training content.

The linguistic and cultural features of a 
language mainly take place at the lexical level. 
That is the reason why the purpose of this article 
is to study the characteristics of Hebrew vocab-
ulary for the further consideration in teaching 

Бакуліна                      
Наталія Валеріївна –

кандидат педагогічних 
наук, старший науковий 

співробітник відділу навчання 
мов національних меншин 

та зарубіжної літератури 
Інституту педагогіки 

НАПН України. 
Коло наукових інтересів 

– проблеми теорії та 
методики навчання мови 

іврит у початковій і 
основній загальноосвітніх 

школах з українською мовою 
навчання: змісту та методів 

початкового навчання цієї 
мови, проблеми застосування 

функціонального, 
лінгвокультурологічного та 

компетентнісного підходів до 
процесу навчання, створення 

підручників і засобів контролю 
й оцінювання навчальних 

досягнень молодших школярів. 
Основні науково-педагогічні 

здобутки – має понад 
60 публікацій, у яких 

викладено результати 
дослідження теоретичних 

і прикладних проблем 
навчання мови іврит. 

TAKING INTO CONSIDERATION 
THE PECULIARITIES OF 

THE HEBREW VOCABULARY IN 
THE SELECTION OF 

THE LEXICAL MATERIAL 
FOR THE FORMATION OF 

THE PUPILS’ LINGUISTIC AND 
CULTURAL COMPETENCE

УДК:373.3.016:811.411.16’08
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methodology, particularly, in the formation of the linguistic and cultural compe-
tence of students. 

The article analyzes the various categories of modern Hebrew language 
vocabulary, which will contribute to the scientific specification of the selection of 
training content, including the formation of the linguistic and cultural competence 
of students. The analysis on the Hebrew vocabulary, especially the interlingual 
borrowings from Ukrainian and Russian, conducted by us, should be the basis for 
the selection of the Hebrew vocabulary to form language, speech and sociocultural 
competence of students, in particularly, their linguistic and cultural as well as 
intercultural competences.

The further research prospects are considered in the in-depth theoretical and 
methodological development of the problems of implementation of the linguistic 
and cultural approach to teaching Hebrew as well as other language courses 
implemented in the education system of Ukraine. 

Keywords: Hebrew, word-stock, national and cultural semantics, linguistic 
and cultural competence.

Presently, when the methodology of the Hebrew language teaching is only 
budding in Ukraine, the issue of linguocultural approach to language teaching 
and, in particular, to the formation of elementary school students’ linguocultural 
competence is topical and calls for comprehensive research. In view of the aim being 
the formation of linguocultural competence of elementary school students, the key 
objective within the Hebrew language teaching methodology is the selection of data 
about the national and cultural specifics of the given linguocultural community and 
the speech communication of the language individual and introduction of these into 
the instruction process. At the same time, the said issue should be scrutinized both 
from the linguistic and the methodological perspectives. The linguistic perspective 
will encompass an analysis of Hebrew aimed at establishing national and cultural 
semantics, while the methodological aspect will aim at determining the contents, 
ways and techniques of introducing, consolidating and activating language units, as 
well as text analysis and teaching methods.

The selected issue is one of the topical issues within the domain of allied sciences, 
i.e. sociolinguistics, ethnolinguistics, psycholinguistics, lingual country studies, cultural 
studies and linguocultural studies, linguistics, pedagogics and psychology. Due to its 
interactive nature, the given scope of issues is potent to determine the following general 
directions of research: human being as a language individual; language as a system of 
cultural values embodiment; culture as the highest language level etc.

The initial thesis of the research is expressed in the statements of the lin-
guistic branch of Neohumboldtianism that is characterized by the intention to 
study language in close relation with the culture of its speakers (Humboldt W., 
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Sepir E.– Wharf B., Weisgerber L.), contrastive linguistics (Kochergan M. P.), 
lingual (Semeniuk O. A.,. Parashchuk V. Yu) and intercultural (Batsevych F. S., 
Boldariev V. Ye.) communication theories, also taking into account linguocultur-
ological principles, theoretical and methodological bases (Vorobyov V. V., Maslo-
va V. O., Prokhorov Yu. Ye.). The psychopedagogical basis of the present research 
is embedded in theoretical foundations and foreign language education technology 
(aim, contents, methods and teaching media) in the light of the cultures dialogue 
issue (Passov Ye. I., Vereshchahin Ye. M., Kostomarov V. H., Furmanova V. P., 
Sysoiev P. V). To relevant research objects will also belong the issues of speech 
conduct (Leontiev O. O.), language and religion interaction (Mechkovska N. B.), 
speech etiquette (Formanovska N. I.), as well as the text as the highest unit of cul-
ture (Shakleyin V. M.). The linguodidactic basis of the research is expressed by 
conceptual foundations of competence-oriented language instruction (Hudzyk I. P., 
Doroz V. F).

The objects of content in view of the linguoculturological approach to teach-
ing – according to F. S. Batsevych – encompass non-equivalent lexis, nonverbal 
communication means, background knowledge, language aphoristics and phrase-
ology that are studied from the perspective of being reflectors of culture, national 
and psychological specifics etc. of a certain linguocultural community. [3, p. 101]. 

Analyzing the national and cultural elements of text contents and specific 
language means of their expression, A. D. Reichstein distinguishes the following main 
types: usual-notional (reality words); occasional-notional (contextual definitions of 
nationally specific factors); usual-background (language units possessing constant 
typical nationally specific background); occasional-background (language units 
possessing contextual nationally specific background) [16].

The process of mastering a second or a foreign language is complicated by 
the existence of lacunas – the absence of certain language, speech and sociocultural 
phenomena in students’ conscience. To nationally colored culture components 
that can give rise to various lacunas belong these: customs and traditions; routine 
culture; verbal and nonverbal conduct of speakers; “national worldviews” that 
mirror environment perception specifics and national thinking peculiarities. In view 
of this, in order to effectuate a linguoculturological approach to foreign language 
teaching, it is necessary to duly address the need to study specific mindset features 
and linguocultural manifestations of different ethnic communities as compared and 
contrasted with each other.

The linguocultural features of a certain language are mainly existent at the 
lexical language level. 

That is the reason why the purpose of this article is to study the characteristics 
of Hebrew vocabulary for the further consideration in teaching methodology, 
particularly, in the formation of the linguistic and cultural competence of students. 
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The lexis of modern Hebrew is closely related to the history of its formation 
and development, which is attested to by linguistic studies of the Hebrew language. 
[10; 19; 20; 27]. Since modern Hebrew is the successor of the Ancient Hebrew 
biblical, postbiblical and medieval languages, it inherited its basic lexis from the 
Ancient Hebrew language. Etymologically, the vocabulary of modern Hebrew is 
divided into the following categories: 1) words inherited from earlier periods (non-
borrowed vocabulary); 2) innovation words that were coined in Hebrew on the 
basis of the existing ones or words existent in a certain epoch through productive 
word formation patterns by way of merging word combinations and those that arose 
due to onomatopoeia; 3) borrowed words [1, p.100-106; 7, p.409-413; 9, p.852-
860; 29].

The specific feature of the formation of the lexical pool of the modern 
Hebrew language are multiple cases of lexical innovations that came into being 
due to purposeful activities of certain authors – writers, journalists and scientists, as 
well as of institutes – language formation bodies (the Hebrew Language Committee 
 later, the Hebrew Language ,(Va’ad ha-lashon  ha-ivryt, 1890 , תיִרְבִעָה ןֹוׁשָּלַה דַעַו)
Academy (תיִרְבִעָה ןֹוׁשָּלַל הָיְמֶדָקֲאָה, Ha-Akademya la-lashon ha-ivryt, 1953)), which 
worked towards the cause of promoting Hebrew as a colloquial language, creating 
orthoepic norms, enriching vocabulary, and standardizing grammar. In this respect, 
the replenishment of modern Hebrew vocabulary during the formation period has 
much in common with artificial language formation process. Linguistic studies yield 
ground to ascertain that only a certain portion of inherited words that form the body of 
basic lexis preserved original semantics. A considerable part of Hebrew vocabulary 
suffered changes under the impact of Aramaisms (biblical and postbiblical periods), 
borrowings and calques from present-day Romano-Germanic and Slavic languages, 
the Arabian language and colloquial Hebrew languages (Yiddish, Ladino).

Non-borrowed lexis of modern Hebrew is represented by the words of 
general Afroasian and general Semitic origin, for instance names of kinship (em 
 grandfather”), names of body parts (lashon“ בס  father”, sav“ בא  mother”, av“ םא
 ,(”face”םינפ  mouth”, panim“ הפ  heart”, pe“  בלtooth”, lev“  ןשtongue”, shen“ ןושל
numerals (shalosh  שולש”three” etc.), certain words denoting colors (adom םודא 
“red”), verbs (shata  התש “to drink”, taam םעט  “to cost”) etcetera. 

Based on data furnished by linguistic research [28; 30; 36] nearly 22% of 
the lexical units of modern Hebrew account for words of biblical origin, another 
22% are lexical units that came down from the Ancient Hebrew language; 16% are 
lexical units derived from the medieval period; innovations constitute 40% of the 
total lexis. 

Ancient Hebrew (Hebraic), the vocabulary of which came to be almost 
entirely included in modern Hebrew, is the major source of lexis for the latter. At 
the same time, certain changes in semantics are observable (Ancient Hebrew rason 
“delight” > ratson “desire”).
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Biblical and Mishnaite words that exist in modern Hebrew make up synonym 
pairs, for example: Biblical words: safa “tongue, language”, shemesh “sun”, yareah 
“month, moon”, adama “earth, soil, country”, erets “country”, ba “comes”, hikka 
“to wait”, hafats “to desire”, ulai “perhaps”; Mishnaite words: lashon “tongue, 
language”, hama “sun”, levana “moon”, karka “earth, soil”, medina “country”, 
nihnas “comes in”, gimtin “to wait”, ratsa “to desire”, efshar “perhaps”.

When a synonym pair exists in which one counterpart is intrinsic to the 
biblical language and the other is characteristic of Mishnaite, as a rule, the biblical 
lexeme is preferred, which happens to be more frequently used. One of the factors 
influencing the choice of a certain lexeme as the primary one is the intention to 
avoid homonymy (including homophony that arises due to the obsoleteness of some 
old phonemes). Hence, in the shemesh – hama pair, “sun”, the former (biblical) 
one is more often used, because there exists a homonym word hama “warm”. In 
some cases, Mishnaite lexemes are more frequently used for the same reason (e.g. 
Mishnaite akhshav instead of bibl. ata “now”, due to consonance with ata “you” 
(masculine)). At the same time, numerous biblical-Mishnaite pairs remain fully 
preserved (e.g. po – kan “here”).

A number of words and expressions of modern Hebrew stem from the 
medieval Jewish writings (ihel “he wished” (something for someone), merets 
“energy, vivacity”). To examples of words that date back to medieval Hebrew and 
are used in the modern language belong the following: merkaz “center”, efes “zero”, 
gatslakha “luck”, hibur “putting together”, yagadut “Judaism”.

Innovation words. Most authors from the cohort of maskilim, the followers 
of Haskala (the Enlightenment period, the second half of the 18th century) in Central 
and Eastern Europe, were primarily oriented towards the lexical units captured 
in biblical texts, rejecting the words of the Mishnaite and medieval language. 
However, quite shortly after, the scarcity of Ancient Hebrew lexical resources to 
meet the needs of conveying new notions and aspects of reality became obvious. 
Some lacunas were filled by means of extensions and change of meanings of 
words and phrases of the biblical language (bibl. hashmal “an alloy of gold and 
silver” – modern Hebrew “electricity”, sofer “writer”, “scribe”, tapuakh zagav 
“orange” – “golden apple”. At the same time, some of the Jewish Enlightenment 
figures sometimes initiated the usage of Mishnaite words (hazit “façade”) and 
medieval Hebrew words (gitpatkhut “development”, sifrut “literature”), however, 
this trend started developing only from the time of creative work of a writer who 
is the initiator of new classic Hebrew literature, Mendele Mocher Sforim, who 
used widely Mishnaite and medieval Hebrew (as well as Aramaic) lexical units 
along with biblical ones. Moreover, M. Mocher Sforim authored some neologisms 
(for example gafrur “match”). It is interesting that he, a native of Minsk province, 
studied and resided in Berdychiv, Zhytomyr and Odesa; he was fluent in Hebrew 
and Yiddish and wrote in these languages.
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The revival of Hebrew as a colloquial language in Palestine brought forth 
the acute problem of vocabulary replenishment. To resolve it, the Language 
Committee developed a policy directed at adapting the lexis of all language 
layers – biblical, Mishnaite and medieval Hebrew. Lexical innovations were 
being created not only in semantics, but in form as well. Gaps were filled 
by way of coining a great number of neologisms derived from Hebraic stems 
and lexical calques (especially from Western-European and Arabic languages). 
These words, innovational in form, were created on the basis of Hebraic 
material derived from original stems in accord with known foreign language 
word formation models to express new meaning. An example of a lexical 
calque in Hebrew is the word milon ןולימ “dictionary”, which was introduced 
by E. Ben-Yehuda to replace the word combination of “sefer milim” םילימ רפס 
“the book of words” (from the word mila “word” – milon “dictionary”) [5, 
p.98-99]; shaa “hour” - shaon “watch” [37, p.105-106]. The majority of such 
innovations have word-formative affixes. 

When necessary, Aramaic and Arabic stems were also used, for example: 
modern Hebrew adiv “polite” – Arab. adib; zivda “sour cream” – Arab. zibdat; 
mitbakh “kitchen” – Arab. mitbakh etc. [33]. Moreover, the Committee has rendered 
it possible to include in Hebrew words from other languages (Indo-European 
in particular) that were internationally spoken, for instance, maseha “mask, as 
something cast in mould” (a noun derived from the verb nasah “to cast in mould”) 
emerged under the influence of the English mask and German Mask; mehonit “car” 
– German Mechanismus.

Found among the lexical innovations are also onomatopoetic words, e.g. 
rishresh “he rustled” > rishrush “rustle”, proposed by H.-N. Bialik, a prominent 
Jewish poet who was born in Volyn region, received Jewish education in Zhytomyr 
and wrote in Hebrew.

Borrowed lexical units in modern Hebrew can be divided into borrowings 
inherited through the lexis of Middle East languages and the languages of previous 
epochs, as well as words directly borrowed into the modern Hebrew language 
(Aramaisms, Arabisms, borrowings from Indo-European, including Slavic and 
Jewish, languages).

Modern Hebrew inherited biblical words of Old Egyptian (shoshana “lily”, 
par’o “pharaoh”, seren “ruler” – modern Hebrew “captain”), Akkadian (sefer 
“book”, tanur “oven”, igeret “note, letter” as well as the Jewish calendar names: 
elul, kislev, nisan, sivan, tamuz) [29], Sumerian (kise “chair”, Hebr. arad “bronze” 
from Sumerian arudu “bronze”) and Old Persian (pardes “garden”, dat “religion”, 
gizbar “treasurer, cashier”) origin.

Through Mishnaite Hebrew, modern Hebrew adopted words from Old 
Greek (postbiblical gebes – modern Hebrew geves “plaster”, partsuf “face”, teatron 
“theater”) and Latin (mapa “tablecloth, linen”, safsal “bench”).
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Aramaisms played a tangible role in the formation of modern Hebrew 
lexis. Following Old Hebrew, the Aramaic language is the second major source 
for the replenishment of modern Hebrew vocabulary. Most Aramaic words and 
word combinations were adopted by modern Hebrew mainly from the postbiblical 
language [32]. Along with Aramaic borrowings in the Mishnaite language, modern 
Hebrew also inherited the Aramaic lexis elements of Babylonian Talmud. In the 
period following Talmud codification, Aramaic (along with Ancient Hebrew) had 
the status of the language of religion, which secured it a solid position in the system 
of Jewish traditional education. In modern Hebrew, words and idioms of Aramaic 
origin are widely used in all spheres and registers (aba “dad”, ima “mom”, saba 
“grandpa”, savta “grandma”, daisa “porridge”, barmitsva “a boy of thirteen-years or 
older”, kaitana “dacha, summer camp”, agav “by the way”, mashkanta “mortgage”, 
girsa “version”). Often, Aramaic phrases mark a high “academic” speech style in 
modern Hebrew.

The Aramaic language also gave considerable material for lexical 
innovations, both formal and semantic. For example, the noun atar “location” – 
modern Hebrew atar “location, (archeological) excavation site, internet-site” was 
used to create the verb iter “he localized”; from the verb shaddar “was sending” 
– modern Hebrew sider “broadcasted (over the radio, television)”, the noun shidur 
“radio, TV show” was derived. Aramaisms constitute nearly 30% of the entire 
lexis of the Hebrew language, most Aramaic lexical units lost their typical word-
formative and conjugating features (e.g., the final alef), that is why modern Hebrew 
speakers do not perceive them as borrowings.

Borrowed from the Arabic language in the medieval period were scientific 
philosophical terms that later became source material for modern neologisms 
(from the noun merkaz “center” – Arab. markaz – the verb rikez “he focused” was 
derived, from which, in its own turn gave rise to the noun rikuz “concentration”). 
Words of Greek origin entered medieval Hebrew through the Arabic language; 
they are preserved in modern Hebrew lexis (aklim “climate” – Arab. iklim – Greek 
klima). Arabic also became the source of direct borrowings in modern Hebrew. 
E. Ben-Yehuda used Arabic stems (hgr – higer “resettled, emigrated”, hagira 
“emigration”) and words (taarikh “date”). Later modern Hebrew was enriched with 
Arabic vocabulary that reflects Middle East reality (falafel “falafel” a dish cooked 
from minced peas – chick-pea with spices and greens”). Arabic lexical borrowings 
constitute almost a quarter of modern Hebrew slang, which fact is attested to by 
important scientific research [8; 11; 34; 35]. Some words and phrases (and their 
Hebraized derivative forms), having expanded beyond the slang domain, became 
widely used in neutral oral speech (keif “pleasure, rush” – kiyef “received pleasure”, 
mabsut “delighted”, habibi “friend”, akhlan! “hi!”, yala “let’s go!”, letekh “fool”).

From the time of modern Hebrew becoming a colloquial language, a 
number of borrowings from European languages increased, primarily by virtue 
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of international lexis of Latin and Greek origin. The main direct sources of 
borrowings in the early twentieth century were German and Russian languages, 
which determined the phonetic shape of the borrowings characteristic precisely of 
these languages. This phonetic form has been preserved later on as well, even to 
this day, despite the fact that presently the major source of international vocabulary 
is now English.

Internationalisms constitute a rather large group of borrowed words; to them 
belong nouns and abstract nouns, adjectives and verbs. Thus, names and abstract 
names have the suffix -ya, -a: televisia “television set”. The suffix -a is adjoined to 
all borrowed international words: universita “university”, analiza “analysis”, diska 
“disc”. Actant nouns sometimes feature suffixes -ist,-ai, -an: gimnazist “gymnasium 
student”, matematikai, matematikan “mathematician”.

In many cases, in the literary language, along with international words 
(e.g. informatsia “information”, kaseta “cassette”, universita “university”, telefon 
“telephone”) their counterparts derived from Semitic stems are present (meida, 
kaletet, miklala, sakh-rakhok). The use of the latter is deemed to be more expedient, 
especially in formal registers. One of the directions of activities undertaken by the 
Hebrew Language Academy is coining and implementing such equivalent words. 
However, in the colloquial language, foreign-language words are used more 
widely. Borrowings are often hebraized. As a rule, these are verb forms (and their 
derivatives) coined from borrowed nouns: tilpen (coll. tilfen “he phoned” – telefon.

In modern Hebrew, there exists a considerable portion of German 
borrowings: bira “beer”, gumi “rubber”; names of months according to Gregorian 
calendar: januar, februar, mars, april, mai, juni, juli, september, october, november, 
december. Many are borrowings from French as well: ambulans “ambulance”, studio 
“studio”, otobiografia “autobiography”, oto “auto”. To denote specific features of 
reality, Anglicisms can be used: ski “ski”, gentleman “gentleman”, jungel “jungle”; 
the anglicized name of August is also found in use – ogust. Also borrowed from 
the English language are a number of lexemes that have become slang in modern 
Hebrew: hai “hi”, job “a beneficial job”. Musical terms were borrowed from Italian: 
adagio “adagio”, solfeggio “solfeggio” and so on.

The Jewish language of Yiddish (jidiš, from German jіdisch – Jewish) played 
an important role in the formation of modern Hebrew vocabulary. A number of 
suffixes were borrowed from Yiddish. Borrowings from Yiddish mostly exist in slang 
(25%); some Yiddishisms, however, can be used in neutral speech as well: kunts “a 
thing”, agbarosh “rat” from Yiddish akhbarosh, a calque from German Mäusekopf. 
Words and phrases that are traceable to old Hebrew have entered modern Hebrew 
through Yiddish. They are often used in modern Hebrew in the meaning that is 
characteristic of their Yiddish usage and preserve the same phonetic form (hevre 
“company”, klezmer “klezmer, a musician performing Ashkenazi folk music”, klei 
zemer “musical instruments”). Some phrases being common in modern Hebrew are 
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calques from Yiddish: laason haim “to have a good time”, lit. “to make life” (machn 
dos lebn); lo goleh “it’s not alright”, lit. “it doesn’t go” (es geht nit). Also possible 
are complex words with one element being derived from Hebrew and the other, 
from Yiddish (hevre-man “a cool man”). The interaction of Hebrew and Yiddish 
and the special role of colloquial language of Eastern-European Jews in enriching 
the Hebrew language, its phraseology and stylistics in particular, was described 
by F. L. Shapiro: “For a lengthy period of time, Yiddish absorbed a great number 
of Ancient Hebrew words and phrases that are presently an inalienable part of the 
Hebrew language. The impact of Hebrew upon Yiddish was so significant at one 
point that understanding the classic writers of Jewish literature who wrote in Yiddish, 
such as Sholom-Aleihem, Mendele, Perets and others, without some knowledge of 
Hebrew is very difficult. Yiddish is rich in metaphors, proverbs, sayings, specific 
word combinations radiating folk humor. At present, Yiddish performs the same 
impact on Hebrew, often imbuing it with peculiar folk coloring. One can confidently 
state that Yiddish is one of the fruitful agents to the process of Hebrew enrichment, 
not so much in the direct lexical sense as in furnishing the overall phraseological 
composition of the language” [27, p.134]. The questions of borrowing and interplay 
of Hebrew and Yiddish are also researched in works by B. Podolskyi [14, p.184-
197] and E. Falkovych [23, p.666 -715.]. B. Podolskyi examines these language 
contacts from the point of view of language development history and their reflection 
in the linguistic concepts of family, human and profession, enemy, body, paradise 
and hell, place and time etc. In his article, E. Falkovych points to phonetic features 
of Hebrew words in Yiddish, as opposed to modern Hebrew words; borrowed lexis 
and borrowed grammatical elements are scrutinized; examples of Hebrew grammar 
indexes used with words of Hebrew origin in Yiddish are provided.

In addition, Yiddish served as a medium for borrowings from Slavic 
languages to enter Hebrew (nudnik “bore” which gave birth to the verb nidned 
“he pestered”, a homonym to the already existing word “he swung”). This process 
commenced with the resettlement of Ashkenazi Jews – who spoke Yiddish – from 
German, Spanish and French territories to Slavic lands, Ukraine particularly, in 
12th-14th centuries. According to M. D. Feller, who quotes V. Zhyrmunskyi, it is 
in Ukrainian, Belarusian and Polish lands that Yiddish evolved from a German 
dialect into an independent Hebraic-Germanic-Slavic language, acquiring such 
uniquely Eastern Slavic features as diminutive suffixes and certain pronunciation 
norms. More than a third of Yiddish lexis is Eastern Slavic by origin, the rest being 
Ancient Hebrew and German. While in Germany Yiddish, which contained, along 
with German ones, Ancient Hebrew stems (mostly denoting traditional national 
traditions, views and relationships), had been in essence a “mixed tongue” and 
even Jews themselves referred to it as to a “jargon”, on Slavic lands it became a 
language in its own right that contained borrowings from three sources – German, 
Ancient Hebrew and Slavic languages – and continued to acquire new things in its 
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dialects that corresponded to linguistic features of key populations, depending on 
a territory in which a dialect was being formed. Hence, such Yiddish forms appear 
to be clearly Ukrainian, as binder “poor” (in the sense “deserving condolence”: 
Binder Yiddish – “Hebrew that deserves condolence” used by Sholom-Aleihem), 
porenzih “to do work about the house”, peshchen “to cuddle”, pysk “nuzzle”, 
kanchyk “whip”, goroven “to toil”, golensih “to shave”, gorepashnyi “miserable”, 
loshek “a young horse”, karek “nape”, shchur “rat”, tate “dad”, shkodnik “a 
humorous way of addressing a child”. In Halychyna, where villages and towns 
at times bore similar Polish and Ukrainian names, the Ukrainian name variant 
was prevalent in Yiddish (e.g. “Riashe”, not “Zheshuv”). Most of the names of 
craftsman tools and processes in Ukrainian Yiddish were also borrowed from the 
Ukrainian language [25, p.767-768].

Examples of Slavic borrowings in Yiddish and Hebrew are many Jewish last 
names both with the suffix -ich and the suffix -sky, and later, under the impact of 
Russification, with the suffic -ov. Jewish last names were created on the basis of 
the names of towns in Halychyna (Ternopilskyi, Brodskyi, Chortkiver, Kolomyier, 
Lemberger, Lvovskyi), Podillia (Proskurovskyi, Konstantynover, Berdychivskyi, 
Letychevskyi) and even the names of certain villages (Pogoriles, Polianker). Last 
names and person names appear: based on occupation – Furman, Dozorets (a 
corrector), Vudka (a fisherman), Torba (peddler), Tsymbalist, Gutnyk (glassblower), 
Shynkar, Kramar; based on a person’s individual features etc.: Kvitka, Nezdatnyi, 
Kalika, Spivak, Soloveychuk. Hebrew roots received Slavic form: Rabinovych (a 
rabbi’s decendant), Kahanovych (a descendant of Kagan, a spiritual minister), 
Bekovych (Berko’s son), Itskovych (Itsko’s son), Moshkovych (Moshko’s son), 
Raikin (Raika’s son), Haikin (Haika’s son – Hayi). In colloquial Yiddish, names 
took on a form that is characteristic of colloquial Ukrainian: Moshko, Itsko, Berko, 
which later, after Russification, began to be perceived as offensive. For the most part, 
linguistic borrowings represented certain names of realia of social and statehood 
life, Jewish daily life and religion, since Jewish communities had a rather secluded 
lifestyle which restricted language contacts.

In modern Hebrew, there exists a certain number of borrowings from the 
Sephardic (Jewish-Spanish) language (ladino) – askola “school” (in the broad sense), 
and those that are represented mostly in colloquial language (spondzha “mop”, 
haveriko “a friend”) and slang, where some words of Turkish origin also ended up.

Special significance for the present research is found in the works of 
Semitologists and Hebraists dedicated to language contacts of Hebrew and Slavic 
languages. Thus, A. Ya. Garkavi, Y. Guri, B. Podolskyi studied separate aspects 
of the interaction between Hebrew and Russian [4; 5; 6; 14; 15]. The issues of 
Ukrainian-Jewish and Jewish-Ukrainian language contacts are presented in works 
and separate publications by such Ukrainian linguists as I. Ohienko, V. S. Rybalkina, 
O. B. Tkachenko and M. D. Feller [12; 17; 18; 21; 24; 25]. 
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A research paper on letters and manuscripts performed in the nineteenth 
century by A. Garkavi testified that Jews who settled in Crimea during the New 
Era spoke variants of Aramaic and Hebrew, and later started using in daily life 
a language styled Cnaanian (Canaanian, from Canaan – the Jewish name of 
Palestine). Cnaanian had a Slavic, mostly ancient Ukrainian, basis and featured 
ancient Hebrew lexis which pertained to Judean rites and customs. As regards the 
Cnaanian language, as M. D. Feller states, “Not a single large text piece written 
in the language came down to our day. But the existence of a peculiar blend of 
Slavic, most veritably Ukrainian (Rus), and Hebraic languages is attested to not by 
accounts in Western European sources but by the interpretation of Hebraic words in 
the manuscripts written in Ukraine and Belarus in which Rus words were spelled out 
with… Hebraic letters” [24, p.89]. Among Jewis female names used in Cnaanian are 
Chorna, Bila, Zlata (derived from Slavic words “balk-haired, blond, red-haired”, Pava, 
Slava or – using the Ukrainian-Belarusian suffix -ka: Meyerka (derived from Jewish 
male name Meyir – Meyir’s wife). Hebraic words in Jewish manuscripts rewritten on 
Slavic lands are explained by such forms as plt (raft) gni(y), lk (elbow), vs (wax), kpt 
(kopyto – a name of footwear confirmed, in particular in B. Hrinchenko’s dictionary; 
Hutsul women wear kopytka to this day), chvrt  “quarter”, db (oak – boat, mast) [24, 
p.90-91]. Scientists have come to believe that Jews who spoke Cnaanian represented 
a separate anthropological type. This is attested to by documents found in the Cairo 
genizah that was described by an Arabic-speaking historian Ibn Khurdadbikh (10th 
century) – a message of a Thessalonian Jew dating back to 800 A. D. about his remote 
relative who came from the North and did not speak any other language but Cnaanite 
(Slavic) [22, p.1172]. 

As linguists state, there were no direct contacts between Hebrew and Slavic 
languages, at least at the early stage of their historical formation and development; 
however, for centuries, owing to the interaction of languages and cultures, 
Hebraisms (from Lat. Hebraeus, Greek εβραϊκός (‛εβραίϊκος) – Jewish) appeared 
in Slavic languages – words, less often word phrases, borrowed from Hebraic 
(Ancient Hebrew) language, as well as from modern Hebrew. These borrowings 
occurred owing to mediating languages – Old Greek and Old Slavonic. Therefore, 
letters ш and ц made it into the Slavic alphabet developed by brothers Cyril and 
Methodius; they were taken from Jewish writing. In addition to the written language, 
as trade relations developed, lexical units denoting new goods and life realia were 
permeating the language. Thus, for example, the word קש sak – «sack», made its 
way from Hebrew to Greek and then to European (English, French and German), 
Russian and Ukrainian languages; the word was adapted from French to Slavic 
languages as sakvoyage, and from German, as rucksak (Ruecken “back” + sak). 
Also, the word דק kad «pot», in Old Greek – kados and kadion, in Russian kadka, 
kadushka, and in Ukrainian – kadib, dizhka. The word yuviley (jubilee, Russian) 
came down to European languages from Latin; however, its source was the Hebrew 
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wordלבוי  yovel “ram horn” which Jews blew into in the fiftieth “jubilee” year. 
The ancient Hebrew word ןומכ  kammon “caraway” was adopted into European 
languages through Old Greek and Latin. Thus, this word sounds like kmyn in Polish, 
Czech, Belarusian and Ukrainian, and like tmin, in Russian.

A rather large layer of biblical Hebrew lexis came into European and Slavic 
languages through the translation of Torah into Old Greek. The so called Septuagint 
or the translation of ten commentaries was started by Jews as far back as 3 century 
B. C. To this group of words belong Biblicisms, like mesiya (from  חישמmashiah 
“the anointed one”), rabyn ( יבר rabbi  “my teacher”), subota ( תבש shabat “a day-
off”), satana (  ןתשsatan “devil”), amin ( ןמא amen “correct, true”), aliluya ( הי-וללה 
gallelu-ya “praise the Lord”), paskha ( חספ pesah, Aramaic - passover), kheruvym 
 The .(livyatan – “whale”, sea monster ןתיול ) leviafan ,(”keruvim “angel  םיבורכ)
words yevrey and iudey, yudey (Ukr.) came to Ukrainian and Russian from Hebrew 
ןמ  ivri, yegudi through Aramaic and Greek languages, and the word ידוהי ירבע ,
man “food that Jews consumed at times of tribulation near mount Sinai” has been 
preserved in Russian and Ukrainian not only as “manna from heaven”, but also 
as “manka” – “wheat farina”. Also owing to the translation of Torah many names 
made their way into European and Slavic languages, into Russian and Ukrainian 
in particular, such as: Mykhailo (Ukr.), Mikhail (Rus.) from Hebrew Mihael לאכימ 
“who if not God?”, Yakiv (Ukr.), Yakov (Rus.) – from Hebrew Yaakov בקעי “from 
the verb “to follow”, Semen (Ukr.), Semoin (Rus.) – from Hebrew Shimon ןועמש 
“from the verb “to hear”, Anna (Ukr., Rus.) – from Hebrew Hana הנח «from hen
 The Lord“ ןנחוי grace, beauty”. In many languages, the Jewish name Johanan – ןח
granted His grace” gave start to Greek Ioannes, Old Slavonia Ioann, Russian Ivan, 
Ukrainian Ivan, German Johann, English John, French Jean, Spanish Juan, Italian 
Giovanni, Polish and Czech Jan etc. Whereas the Greek language possessed its 
own phonetic peculiarities, the pronunciation did not always coincide. Thus, certain 
Hebrew sounds – sh and ts – were absent from the Greek language, that is why in 
Greek they were replaced with s; certain sounds had no equivalents at all: ע ,ח ,ה 
, that is why they were omitted to denote zero sound or were rendered as g, kh; 
changes in the orthoepic norm of Greek phonetics were taking place – the vowel a 
evolved into i; e, into i; consonant b changed to v; t, to f. Thus, the pronunciation of 
Jewish names in Greek and, further, in Slavic languages somewhat changed: Ester 
 into Foma, Rut ,םואת turned into Samson, Teom ןושמש became Esfir, Shimshon רתסא
 into Isus. These ,עושי into у Simeon (Semen), Iyeshua ,ןומיש into Ruf, Shimon ,– תור
changes touched toponyms as well, e.g. Yerushalaim םילשורי - Yerusalym (Ukr.), 
Iyerusalim (Rus.), Beit-Lehem םחל תיב  -Vifleyem (Ukr.), Viflieyem (Rus.). 

Modern translations of the Holy Scriptures into Ukrainian from the Hebraic 
original – the Hebrew language (other than the New Testament text which is written 
in Greek) – were performed by a prominent Ukrainian cultural and religious figure, 
historian and linguist Ivan Ogiyenko (Metropolitan Ilarion). Translating the bible 
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text from the original, he insisted on the true sense of the text which he believed 
to be precursor to forming both spiritual and language and secular culture of the 
Ukrainian people. He purposefully mastered Hebrew and Yiddish and researched 
similarities in the Old Hebrew and the Ukrainian languages. Thus, in his article 
titled The Recurring Infinitive (1941) he analyzed syntactical constructions that are 
non-existent in Indo-European languages, while they are found both in Hebraic 
and in Slavic languages, for example, structures of the type “Skazaty skazhu, ale” 
(“Saying this, I will say, but”) are characteristic of both Hebraic and Ukrainian. 
In the researcher’s opinion, “Ancient Hebrew is in its structure closer to a Slavic 
language than to Greek, which is why a translation from the original would be closer 
to it. For a Ukrainian, it is an interesting fact that Ancient Hebrew pronunciation in 
most cases coincides with the Ukrainian one” [12].

Hebraisms in the Ukrainian language were the subject matter of research writings 
by the Middle East Department Professor, an Arabic philologist V. S. Rybalkin 
[17, p.95]. As he notes, there are virtually no direct Hebraisms in the Ukrainian 
language: the initial mediating nexus is mostly Greek, from which Hebraisms 
entered Old Slavonic, and from there, to the Old Ukrainian language, wherefrom 
they found their way into the Ukrainian language. A smaller number of Hebraisms 
were adopted into Ukrainian through Yiddish; still fewer words came into it through 
German and French. In the Ukrainian language, Hebraisms belong predominantly 
to biblical and religious vocabulary (Adam, hallelujah, amen, Gehenna, Eden, 
leviathan, manna, messiah, Moloch, hosannah, Savaoth, satan, seraphim, Talmud, 
Torah, Ham, cherub), or convey specific ethnocultural realia (jew, iudey, cabala, 
Karaite, kosher, matzo, melamed, payess, rabbi, Sabbath, heder, shames). A portion 
of Hebraisms are argot words (bahur “libertine”, makhliuvaty “to cheat”, tsymes 
“a dessert dish”, khokhma “fun”, shabash “witches’ sabbath”, shmon “search, 
raid”) and separate lexical units (behemoth). New lexical borrowings from Hebrew 
(kibuts, kneset etc.) should also be placed among Hebraisms.

In modern times, Hebrew words have entered Slavic languages through the 
medium of German and Yiddish: Hebrew kagal להק “Jewish community” (з нім.), 
Hebrew shabat  תבש – shabes (Yiddish) – subota (Ukr., Rus). “Saturday”). Such 
words as goy יוג “non-Jew”, babalos or balabuste תיבה לעב “host”, mekhutonim 
 son- or daughter-in-law’s parents” came to Russian and Ukrainian from“ םינתוחמ
Hebrew through Yiddish. From modern Hebrew, a certain number of words 
permeated Slavic languages that denote Israelite realia and have no counterparts in 
other languages: kibuts ץוביק , kneset תסנכ , ulpan ןפלוא, aliya הילע etc.

From late 19th and early 20th centuries, from the commencement of 
resettlement to Palestine of Russian- and Ukrainian-speaking Jewry, Russian 
(and sometimes Ukrainian) words and expressions associated with daily life and 
realia started appearing in Hebrew. B. Podolskyi and Y. Guri write about Russian 
words in Hebrew and the ways of their adoption [15, p.180-183; 5, p.98]. Thus, 
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Hebrew vocabulary welcomed such words as samovar רבומס, sarafan ןפרס, rogatka 
“slingshot” הקטגור, rubashka “shirt” הקשּבור in the meaning of “Russian shirt”, 
pogrom  םורגופ, tataram םררט , hooligan  ןגילוח, zhulik “conman” קילו‹ז, pukh 
“down” ךופ as in the phrase ךופ תכימש smikhat pukh «blanket of down», budka 
“cabin, box” הקדוב, lom “crowbar” םול, babushka הקשובב in three meanings: “elderly 
lady”, “matryoshka”, “shawl”, the interjection nu! “c’mon!” ונ!, the onomatopoeic 
ding-ding .ןדנדל Somewhat changed Russian words were borrowed by Hebrew, such 
as samatokha הכוטמס “fuss”, pupik קיפופ “chicken stomach”, nudnik  קינדונ “bore”. 
From the Ukrainian language, the following words came to Hebrew kozak קזוק, tsar 
 קי‹צבו‹צ bug” and chubchyk“  קו‹גborsch”. The words zhuk“ ‹צשרוּב tsar”, borshch“ רצ
“fringe” were changed both phonetically and in terms of meaning, having ended up 
in Hebrew as dzhuk קו‹ג “cockroach” and chupchyk קי‹צפו‹צ “a thingie, any small 
part”. In colloquial language the words chainyk “teapot” קיניי‹צ, kartoshka “potato 
baked on fire” are sometimes used. Some lexical borrowings in Hebrew reflect 
Slavic slang: khaltura הרוטלח “side job”, balagan  ןגלּב”rout, mess”, bardak קדרּב 
“mess”. In Soviet times, such Russian words as soviety יטייבוס “Soviet”, kolkhoz 
 ,specialist“ צפס superintendent of political affairs”, spets“ קורטילופ politruk ,זוחלוק
troyka הקיורט in the meaning of “three managers”, niet טיינ “no, a strict refusal” were 
borrowed, and during perestroika times – perestroika הקיורטסרפ, glasnost טסונסאלג 
«publicity», Duma המוד (parliament).

Some modern Hebrew words were coined with the help of Russian 
language suffixes. With the help of the -nik suffix (Rus.) -קינ “-nik” (to denote a 
party or organization  member) such Hebrew words as kibutsnik קינצוביק “kibuts 
member”, moshavnik קינבשומ “moshav (Jewish settlement) member” (єврейського 
поселення)», likudnik קינדוקיל “Likud party member”, kliumnik קינמולכ “wastrel”, 
were created; coined with the help suffix -ist (Rus.) -טסי “-ist”: tankist טסיקנט 
“tankman”, traktorist טסירוטקרט “tractorist”; diminutive suffix -chik (Rus.) -קי‹צ 
“-chik”: zakenchik קי‹צנקז “old”, bakhurchik ק‹צרוחב “lad”; hayalchik  קי‹צלייח 
“soldier”, katanchik קי‹צנטק “small”, dukhanchik קי‹צנכוד “a small kiosk” (from 
dukhan ןכוד  “kiosk”) (at present, some Hebrew words appear in the colloquial 
language not only in the diminutive meaning – tikunchik קי‹צנוקת and its synonym 
shiputsnik קינצופש “repairman”, pogromchik קי‹צמורגופ «pogrom performer»).

Y. Guri distinguishes lexical, semantic and phraseological calques that were 
created in Hebrew by derivation from Russian [5, p.100-103]. To the category 
of phraseological calques belong also proverbs. Among the two hundred most 
frequently used ones presented in Y. Guri’s work, 20% are phraseological calques 
from the Russian language [6]. We have selected and analyzed some of them, as well 
as furnished equivalent and similar examples from Ukrainian for further work at the 
initial stage of Hebrew teaching [2, p.7-11.]. Thus, examples of equivalent proverbs 
that not only coincide in meaning but are based on the same image are as follows: 
 has (”literary translation: “a new broom is a good broom) ”בוט אטאטמ שדח אטאטמ“
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an equivalent in Russian that reads: “A new broom sweeps well” and in Ukrainian, 
where the saying is “A new broom sweeps clean (nice)”, or “Every broom sweeps 
well at first”) [13, p.354]; «לתוכל םינזוא» “Even walls have ears” – Ukr., “ Even 
walls have ears ” – Rus. [13, p.309]. Unlike the said proverbs, similar proverbs 
coincide in meaning but are constructed upon different images. Thus, for example, 
the Hebrew proverb “חרפ רבדמב ץוק לכ” (“In the desert, every thorn is a flower”), 
has an analogous counterpart in Russian – the proverb “When there is no fish, even 
crayfish will count as one” – and Ukrainian “When there is no fish, even crayfish 
will count as one”, and “When there’s no man around, even Thomas is a welcome 
man”, “In a steppe, even a maybug is a game”, “If there’s no singer, you’ll agree 
to listen even to sparrow chirrup”, “For a hungry man, even honey agaric will pass 
off as meat” [13, p.331]; “םירופ םוי לכב אל» (“Purim does not happen every day”) 
– “A cat won’t have the Butter Week forever” (Rus.), “A cat won’t have the Butter 
Week forever [the Lent will come also]”, “End of the Butter Week, dear cat!” (Ukr.) 
[13, p.342], «הדגא וז ןיא וצרת םא» (“If you desire it, it is no fairytale”) – “Patience 
and toil will overcome it all” (Rus.) “Patience and toil will give you everything”, 
“If you put your effort into it, you’ll be well off”, “He who works does not walk 
naked” (Ukr.) [13, p.425]; «הרוא איה הרות» (“Torah is the light”) – “Learning is light 
and ignorance is darkness” (Rus.), «A learned person sees light  and an ignorant 
person gropes in the dark”, “Knowledge makes you find the right way”, “He who 
learns progresses fast, and he who’s ignorant is stuck in one place (Ukr.) [13, p.434-
435]. In pedagogical practice, work with proverbs not only enriches the vocabulary 
of elementary students; it also helps them submerge into the cultural and national 
diversity of the world; it teaches them to sense common and unique things in each 
culture and language, to better understand each other; it nourishes respect towards 
others; it is the source of forming intercultural competence as a component of 
students’ sociocultural competence.

Hence, modern Hebrew lexis consists of words inherited from Ancient 
Hebrew of previous periods, including ancient borrowings, neologisms that were 
coined predominantly from Hebraic, Aramaic and Arabic stems, direct borrowings 
and calqued forms taken from different languages. The analysis of the vocabulary 
composition of Hebrew performed within the present paper, especially of interlingual 
borrowings from Russian and Ukrainian, must serve basis for selecting lexical 
units of the Hebrew language for the formation of oral speech and lexical skills in 
students; these skills, in their turn, are a constituent part of the language, speech and 
sociocultural competence of students.

We see the prospects of further research in theoretical and methodological 
elaboration of the issue of realizing the linguocultural approach to Hebrew language 
instruction in Ukrainian schools.

The chosen issue is also topical for the methodology of teaching other 
languages which are simultaneously taught in the Ukrainian school, mainly, 
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the languages of the national minorities and the foreign languages. It is 
predetermined by the necessity to define the isomorphic, allomorphic, and 
partially similar features of these languages taking into consideration the 
phenomena of similarities and differences which are found as transposition and 
interference as the knowledge of the national peculiarities of that or another 
language gives an opportunity to comprehend the peculiarities of the nation, 
its history and culture as well as the way to “comprehend” them for the nation, 
the issues that were quite important and determined the formation of that or 
another language features.   
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Бакуліна Н. В. 
УРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СЛОВНИКОВОГО 

СКЛАДУ МОВИ ІВРИТ У ДОБОРІ ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ 
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
Розглядаються особливості словникового складу мови іврит для по-

дальшого врахування в методиці навчання, зокрема у формуванні лінгвокуль-
турної компетентності учнів. Оскільки національно-культурні особливості 
позначаються і на всіх мовних рівнях, і на рівнях тексту у широкому плані 
(на рівні змісту, мовних і мовленнєвих засобів висловлювання, на рівні під-
тексту), їх необхідно враховувати в доборі змісту навчання. Лінгвокультур-
ні особливості тієї чи іншої мови переважно спостерігаються на лексичному 
рівні. Тому метою цієї статті є аналіз особливостей словникового складу мови 
іврит для подальшого врахування в методиці навчання, зокрема у форму-
ванні лінгвокультурної компетентності учнів. Проаналізовано різні категорії 
словникового складу сучасної мови іврит, розуміння яких сприятиме науково 
обґрунтованому добору змісту навчання, зокрема формуванню лінгвокуль-
турної компетентності учнів. Здійснений нами аналіз словникового складу 
івриту, особливо міжмовних запозичень з української та російської мов, має 
стати основою для добору лексики мови іврит з метою формування мовної, 
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мовленнєвої та соціокультурної, зокрема, лінгвокультурної та міжкультурної, 
компетенції учнів. Подальшу перспективу дослідження вбачаємо у глибокому 
теоретичному й методичному розробленні проблеми реалізації лінгвокультур-
ного підходу до навчання як мови іврит, так і й інших мовних курсів, які впро-
ваджуються у системі освіти України. 

Ключові слова: мова іврит, словниковий склад, національно-культур-
на семантика, лінгвокультурна компетентність.

Бакулина Н. В. 
УЧЁТ ОСОБЕННОСТЕЙ СЛОВАРНОГО СОСТАВА ЯЗЫКА ИВРИТ 
В ОТБОРЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Рассматриваются особенности словарного состава языка иврит для 

дальнейшего учёта в методике обучения, а именно в формировании лингво-
культурной компетентности учащихся. Так как национально-культурные осо-
бенности прослеживаются и на всех языковых уровнях, и на уровнях текста в 
широком плане (на уровне содержания, языковых и речевых средств высказы-
вания, на уровне подтекста), их необходимо учитывать в отборе содержания 
обучения. Лингвокультурные особенности того или иного языка преимуще-
ственно имеют место на лексическом уровне. Поэтому целью данной статьи 
является рассмотрение особенностей словарного состава языка иврит для 
дальнейшего учёта в методике обучения, а именно в формировании лингво-
культурной компетентности учащихся. Проанализированы разные категории 
словарного состава современного иврита, понимание которых будет способ-
ствовать научно обоснованному отбору содержания обучения, в частности 
формированию лингвокультурной компетентности учащихся. Осуществлён-
ный нами анализ словарного состава иврита, в особенности межъязыковых 
заимствований из украинского и русского языков, должен стать основой для 
отбора лексики языка иврит с целью формирования языковой, речевой и соци-
окультурной, в частности, лингвокультурной и межкультурной, компетенции 
учащихся. Дальнейшую перспективу исследования видим в глубокой теоре-
тической и методической разработке проблемы реализации лингвокультурно-
го подхода в обучении как языка иврит, так и других языковых курсов, внедря-
емых в системе образования Украины. 

Ключевые слова: язык иврит, словарный состав, национально-куль-
турная семантика, лингвокультурная компетентность.
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Вказується на пріоритетну роль освіти 
у сучасному світі, соціальну значущість педа-
гогіки, важливість розвитку методик навчання 
шкільних предметів. Методика має спрямову-
ватися на забезпечення еволюційного розвитку 
як освітньої системи взагалі, так і засад окре-
мих шкільних предметів і курсів на принципах 
особистісно орієнтованого навчання. Для кож-
ного періоду розвитку методичної науки харак-
терні свої особливості. Однією з визначальних 
рис сучасної методики навчання географії є 
саме переорієнтація на засади особистісно зо-
рієнтованого навчання. Шкільна географічна 
освіта має перспективи переорієнтації вектора 
навчання у бік учня, одним із чинників якої є 
формування у свідомості учня географічної 
картини світу. Самореалізація учня в умовах 
навчально-пізнавальної діяльності можли-
ва, якщо той, кого навчають: вірить у власну 
індивідуальність і неповторне призначення, 
усвідомлює сенс життя й можливості власного 
«Я». Нині актуалізувалося питання створення 
навчально-методичних комплектів з усіх гео-
графічних курсів, до складу яких входять: під-
ручник, навчальний посібник для учня (робо-
чий зошит), шкільний атлас, книга для вчителя 
(методика навчання певного курсу географії) 
та електронні засоби навчання.

Ключові слова: особистісно зорієнто-
ване навчання, методика навчання географії, 
географічна картина світу
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Сучасний стан освітньої системи України характеризується перехідни-
ми процесами, спрямованими на опанування постіндустріального інформа-
ційного простору. Їм властиве постійне збільшення обсягу наукової інформа-
ції, посилення освітніх інтеграційних процесів та зростання ролі особистості 
як суб’єкта освіти. В умовах глобалізації освіченість стала пріоритетною оз-
накою життєвої компетентності особистості, розвитку її пізнавальних інте-
ресів і поступово перетворюється на сферу проектування людиною власного 
життя шляхом формування ідей та прогнозів, котрі згодом можуть впливати 
на його якість.

Економісти Світового банку, використавши математичні методи 
досліджень і всебічно проаналізувавши проблему, визначили, що головними 
чинниками невідчутного капіталу є «правова держава» та освіта, яка освіта 
становить 36 % його загальної величини. Провідний дослідник Світового 
банку Кірк Гамілтон у звіті банку за 2005 р., що має назву «Де перебуває 
багатство націй?» зазначав, що багаті країни є багатими внаслідок рівня знань 
і досвіду населення та високого рівня ефективності установ, що забезпечують 
економічну активність [17].

Ці положення свідчать про пріоритетну роль освіти у сучасному світі, 
соціальну значущість педагогіки, важливість розвитку методик навчання 
шкільних предметів, спрямовують на еволюційну зміну методичних засад як 
освітньої системи взагалі, так і засад окремих шкільних предметів і курсів, 
зокрема їх формування на принципах особистісно орієнтованого навчання. 
Адже, сьогодні випускник школи для успішної самореалізації має набути 
якостей, які б давали змогу самореалізуватися у складному глобалізованому 
світі, а саме:

1) уміння самостійно і критично мислити;
2) здатності генерувати нові ідеї;
3) вміння адаптуватися до мінливих життєвих ситуацій;
4) уміння грамотно працювати з різними джерелами інформації та 

накопичувати потрібний фактичний матеріал;
5) застосування на практиці набутих знань;
6) володіння креативним потенціалом, здатністю до творчого мислення;
7) комунікабельності та контактності в різних соціальних групах, 

уникнення конфліктів, уміти працювати в колективі;
8) постійної роботи над розвитком інтелекту, морального та культурного 

рівнів [ 9, с. 8].
Тому процеси реформування освітньої системи України спрямовують 

вектор розвитку загальної середньої освіти не лише на засвоєння учнями 
певної суми знань, а й на розвиток особистості, соціалізацію в суспільстві, 
активну адаптацію на ринку праці, розуміння глобалізаційних процесів та їх 
національної ідентифікації.
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Отже, особистісно орієнтована парадигма навчання стає для сучасної 
освітньої системи однією з нагальних потреб. Багато вчених визначають, що 
саме особистісні підходи до навчання вкрай важливі для поступального розвит-
ку освіти. Зокрема за твердженням Дж. Равена, необхідно змінити ідеологію 
системи освіти, переорієнтувати її на формування компетентностей особи-
стості. При цьому дедалі важливішою стає роль реальних обставин, які впли-
вають на формування компетентностей [11]. Це перегукується, як з основними 
принципами особистісно орієнтовного навчання, так і з ідеєю А. В. Хуторсько-
го про індивідуальну траєкторію навчання кожного учня, котрий зазначав, що 
мало спонукати до творчості, а слід учня супроводжувати до неї [15]. 

У методиках навчання географії, біології, хімії, як і всіх шкільних пред-
метів освітньої галузі «Природознавство», давно назріла необхідність упровад-
ження дитиноцентричного підходу в педагогічну практику, пов’язано з пробле-
матикою зміни самого змісту освіти. Цю ідею підтримують провідні вітчизняні 
й зарубіжні вчені. Зокрема, В. Г. Кремень зауважує, що змін потребує сам зміст 
навчання. Фундаментальні знання у сферах вивчення людини і світу необхідно 
відокремити від надмірної інформаційної складової, яка має виконувати функ-
цію ілюстративного супроводження пізнавального процесу. З урахуванням лю-
диноцентричних тенденцій варто, не зменшуючи можливості пізнання природи 
і світу, зосередити увагу на пізнанні людини, її психолого-фізіологічних особ-
ливостей, життєдіяльності, індивідуальному самопізнанні [6, с. 161].

Така концепція перегукується з працями педагогів-класиків, які завжди 
займали позиції людиноцентризму. Отже, нині, виникає необхідність не лише 
змінити в цей бік вектор розвитку педагогіки в цілому, а й відобразити це 
в методиці навчання усіх шкільних предметів, у тому числі природничих – 
фізики, географії, біології, хімії.

Актуальні для теперішньої педагогіки проблеми в названому контексті 
ставили Я. А. Коменський, І. Песталоцці, К. Д. Ушинський, М. І. Пирогов, 
В. О. Сухомлинський.

Перші спроби застосування особистісних підходів спрямовувалися 
на розвиток самостійності в навчанні. Дидактичні та методичні засади 
такого розвитку в процесі здобуття знань вперше викладено у працях 
Я. А. Коменського, котрий розробив організаційні засади залучення учнів 
до самостійного пізнавання. У праці «Велика дидактика» вчений окреслив 
такий спосіб засвоєння нових знань, за якого «учні більше б училися, а 
вчителі менш би учили» [3, с. 86]. У роботі «Лабіринт світла і рай серця» 
він наголошує, що пізнавальна самостійність можлива на всіх виведених ним 
етапах навчального процесу: автопсії (спостереженні з боку учня, яке може 
й має бути самостійним); автопраксії (самостійному практичному втіленні 
знань, набутих під час автопсії); автохресії (застосування здобутих, у тому 
числі й самостійно, знань у нових обставинах життя); автолексії (викладення 
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учнями результатів діяльності в усній чи письмовій формі, також самостійно) 
[4, с.176]. Адже, саме самостійність учнів, їх мотивація до навчання є однією 
з важливих підвалин особистісно орієнтованого навчання.

М. І. Пирогов свою педагогічну концепцію, сформульовану у статті 
«Питання життя» базував на двох принципах:

1. Питання про значення та сенс усієї освітньо-виховної системи, 
спрямування її на підготовку нової людини («справжньої людини»).

2. Вивчення шкільних програм і методики шкільної справи [14].
Про актуальність питання побудови навчального процесу на засадах осо-

бистісно орієнтованого навчання та врахування таких підходів під час створен-
ня підручників неодноразово зазначали  Н. М.  Бібік, М. І Бурда, В. Г. Кремень,            
О. І. Ляшенко, Ю. І. Мальований, О. Я. Савченко та інші українські вчені. Зокрема, 
стосовно важливості цього напряму діяльності О. Я. Савченко вказує на те, що 
державні стандарти мають бути осучаснені таким чином, щоб діяльнісний компо-
нент, який містить способи учіння і пізнання став обов’язковою складовою змісту 
та оцінювання навчальних досягнень учнів [6, с. 12].

Питання, що стосуються дослідження шляхів розвитку методики 
навчання географії розглядали Л. П. Вішнікіна, О. Ф. Надтока, К. А. Нємець, 
О. М. Топузов, Г. Ш. Уварова, Б. О. Чернов, П. Г. Шищенко, І. М. Шоробура 
та ін. Актуальність цих досліджень вбачається у перспективному розробленні 
та обґрунтуванні шляхів розвитку й методики оцінювання якості освітньої 
діяльності у галузі географії та інших шкільних предметів природничого 
циклу. На нашу думку, ефективніше їх реалізовувати в умовах національного 
курикулуму з географії та інших шкільних предметів, який діяв би за принципом 
відкритої системи. Коли й шкільні програми, і підручники, розроблялися та 
вдосконалювалися залежно від потреб навчального середовища, в умовах 
зворотного зв’язку між їх розробниками та користувачами [7; 8].

Експериментальний досвід використання навчальної діяльності на 
засадах особистісно орієнтованого навчання свідчить, що їх упровадження 
веде до успіху тоді, коли вчитель усвідомлює, що саме учень, а не він, має 
бути центральною фігурою в навчанні, і головним є діяльнісний підхід до 
навчання, а не запам’ятовування та відтворення певних умінь і навичок. Тому 
в цій статті накреслюються певні шляхи удосконалення методики навчання 
географії через реалізацію принципів особистісно орієнтованого навчання. 

У державному освітньому стандарті зазначається: «Географічний 
компонент спрямований на засвоєння учнями знань про природну і соціальну 
складову географічної оболонки Землі, формування в учнів комплексного, 
просторового, соціально орієнтованого знання про планету Земля у результаті 
застосування краєзнавчого, регіонального і планетарного підходів та 
усвідомлення цілісного географічного образу своєї країни» [2]. Ці та інші 
завдання природничої освіти ефективно виконуються через самооцінку й 
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самореалізацію здібностей та інтересів школярами та пролонгацію цього 
процесу в життєвих планах кожної особистості.

А. В. Хуторський – один із учених, які розробляли наукові основи та 
методику особистісно орієнтованого навчання, визначає такі принципи цього 
навчання:

1) особистісного цілеспрямовування учня – освіта кожного школяра 
ґрунтується на підвалинах, які визначають його особисті навчальні цілі;

2) відбору індивідуальної освітньої траєкторії – учень має право 
на усвідомлений та скоординований з учителем вибір основних 
компонентів своєї освіти – сенсу, цілей, завдань, темпу подання 
інформації, форм і методів навчання особистісного змісту освіти, 
системи контролю та оцінювання результатів;

3) метапредметних основ навчального процесу – зміст навчального 
процесу ґрунтується на фундаментальних метапредметних об’єктах, 
які уможливлюють суб’єктивне особистісне пізнавання їх учнями;

4) продуктивності навчання – головним орієнтиром навчання є 
особистісне освітнє зростання учня, що складається з внутрішніх і 
зовнішніх продуктів його навчальної діяльності;

5) первинності освітньої продукції учня – створюваний школярем 
особистісний зміст освіти випереджає вивчення освітніх стандартів і 
загальновизнаних досягнень у галузі знань, що вивчаються;

6) ситуативності навчання – навчальний процес ґрунтується на 
ситуаціях, які потребують самовизначення учнів і пошук ними рішень. 
Учитель супроводжує учня у динаміці освітнього руху;

7) навчальної рефлексії – навчальний процес супроводжується його 
рефлексивним осмисленням суб’єктами освіти [15, с. 24–38].
Ці наукові принципи мають бути втілені також у шкільній географічній 

освіті, цей підхід стане однією з підвалин її розвитку. З огляду на це співробітники 
відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України 
в межах виконання планової НДР «Науково-методичні засади формування і 
реалізації оновленого змісту географічної освіти в основній школі» створили 
Концепцію географічної освіти в основній школі (далі – Концепція).

У ній задекларовано важливі питання, що стосуються шкільної 
географічної освіти:

● її мета й завдання;
● методологія;
● зміст і структура навчання географії в основній школі;
● діяльність учнів та вчителя в такому навчанні.

Однією з підвалин Концепції є врахування принципів особистісно 
зорієнтованого навчання. Вона передбачає, що для досягнення мети гео-
графічної освіти необхідне виконання таких завдань: 
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● забезпечення засвоєння знань, умінь і формування компетенцій учня 
про географічну оболонку Землі як єдиний інтегрований об’єкт 
дослідження географії та формування географічної картини світу;

● формування в учнів мотивації, пізнавального інтересу та емоційно-
ціннісного ставлення до вивчення географії;

● сприяння розвиткові самоосвіти учнів та створення умов для 
самореалізації й розвитку їхнього творчого потенціалу;

● формування географічних компетенцій та розвиток комунікативних 
здібностей;

● розвиток умінь користування географічною термінологією, знаковою, 
графічною, статистичною та картографічною інформацією;

● виховання соціально активної особистості, патріота України, котра 
усвідомлює свої роль і місце у природному й соціальному середовищі 
[5, с. 5].
Підтвердженням актуальності появи зазначеного науково-освітньо-

го продукту є аналіз методичного досвіду створення шкільних навчальних 
планів, програм, підручників, відповідного обладнання з географії. Він до-
водить, що вони зазнають впливу і містять відбиток тієї освітньої системи, 
у межах якої формувались. Таким чином, якісні зміни в галузі методики на-
вчання географії через їх «наближення до потреб учня» дадуть змогу впли-
нути на еволюцію освітньої системи в цілому. 

Досвід створення засобів навчання географії вказує на те, що назріле 
питання створення навчально-методичних комплектів з усіх географічних 
курсів. Певний досвід у цьому набутий видавництвом «Картографія», де 
створено перший в Україні навчально-методичний комплект з курсу «Гео-
графія материків і океанів для учнів 7-го класу загальноосвітніх навчальних 
закладів. До складу комплекту входять: підручник, шкільний атлас, зошит 
для виконання практичних робіт, електронний посібник, тестовий посібник 
та методика навчання цього шкільного курсу. 

Авторами підручника, робочого зошита, навчально-методичного по-
сібника для вчителів географії та співавторами тестового посібника є творча 
група: О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, Т. Г. Назаренко, Л. П. Вішнікіна 
А. А. Шуканова, В. М. Самойленко. Матеріали були представлені на ба-
гатьох освітянських і видавничих заходах, у тому числі на Всеукраїнському 
фестивалі педагогічних ідей у 2011 р. у м. Новограді-Волинському, де ав-
тором цієї статті був проведений майстер-клас у рамках творчої майстерні 
вчителів географії, що стосувався методичних аспектів використання на-
вчального комплекту, та здійснено презентацію комплекту широкому загалу 
вчителів географії. У межах фестивалю була висловлена думка, що шкільні 
географічні курси мають обов’язково враховувати вимоги до розвитку до-
свіду творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до об’єктів, які 
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вивчаються географією. Вони мають спрямовуватися на підготовку школяра 
до життя в умовах глобалізованого світу, коли процеси, події, людська діяль-
ність і рішення в одній частині світу можуть спричиняти значні наслідки у 
віддалених частинах планети. Крім того, кожен учень має ідентифікувати 
себе як українець – громадянин України [7; 8].

Характерними ознаками особистісно орієнтованих підручників із ге-
ографії, біології та інших шкільних предметів природничого циклу є струк-
турування навчального матеріалу за проблемним принципом і широке вико-
ристання інноваційних методів і форм роботи, спрямованих на практичне 
застосування здобутих знань. Тому, бажано, щоб особистісно орієнтовані 
підручники мали блочну структуру. О. М. Топузов виокремлює такі теоре-
тико-методичні засади особистісно орієнтованого підручника:

● формування предметної й загальної компетентностей;
● формування змісту природознавчих знань;
● урахування нового смислового наповнення підручника відповідно до 

запитів суспільства у контексті сучасної системи освіти;
● виклад навчального матеріалу залежно від алгоритму розв’язування 

проблемних завдань різних типів [13].
 Досить важливо, аби підручник та інші засоби навчання, що 
використовуються як елементи навчального комплекту, давали змогу учням 
реалізувати власне «Я».
  Самореалізація в умовах навчально-пізнавальної діяльності можлива, 
якщо той, кого навчають: вірить у свою індивідуальність і неповторне призна-
чення, розуміє сенс життя й можливості власного «Я», у позитивний резуль-
тат власних помислів і справ; усвідомлює свої здібності, інтереси, життєві 
переваги й мотиви поведінки, керується ними в різних життєвих ситуаціях, 
взаємодіє з іншими людьми, почувається частиною природи й суспільства; 
володіє знаннями, уміннями, навичками й творчими здібностями, що дають 
йому можливість реалізувати себе повною мірою в діяльності та відносинах з 
іншими людьми; готовий до вольових зусиль і регулювання емоційних станів 
власних і інших людей, необхідних для самореалізації в діяльності й спілку-
ванні на всіх етапах життєвого шляху [1, с. 6].

Ці завдання можуть бути реалізовані тільки на засадах якісної географіч-
ної освіти, що є результатом шкільного навчання, котре не обмежується  пред-
метною сферою, а набуває особистісно орієнтованого характеру. Це вкотре 
підтверджує, що методика навчання географії у подальшому має більше 
орієнтоватися у бік особистості учня.
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Надтока А. Ф.
ПЕРСПЕКТИВЫ ЭВОЛЮЦИОНИРОВАНИЯ МЕТОДИКИ 

ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ НА ОСНОВЕ ЛИЧНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

В статье указывается на приоритетную роль образования в современ-
ном мире, социальную значимость педагогики, важность развития методик 
обучения школьных предметов. Методика должна направляться на обеспече-
ние эволюционного развития как образовательной системы в целом, так и ос-
нов отдельных школьных предметов и курсов на принципах личностно-ори-
ентированного обучения. Для каждого периода развития методической науки 
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характерны свои особенности. Одной из отличительных черт современной ме-
тодики обучения географии является переориентация на принципы личност-
но ориентированного обучения. Школьная географическая образование имеет 
перспективы переориентации вектора обучения в сторону ученика. Один из 
факторов данного курса составляет формирование в сознании ученика гео-
графической картины мира. Самореализация ученика в условиях учебно-по-
знавательной деятельности возможна, если обучаемый верит в собственную 
индивидуальность и неповторимое предназначение, осознает смысл жизни и 
возможности собственного «Я». Опыт создания средств обучения географии 
указывает на то, что актуализировался вопрос создания учебно-методических 
комплектов по всем географических курсов, в состав которых входят: учеб-
ник, учебное пособие для ученика (рабочая тетрадь), школьный атлас, книга 
для учителя (методика обучения определенного курса географии) и электрон-
ные средства обучения.

Ключевые слова: личностно ориентированное обучение, методика 
обучения географии, географическая картина мира.

Nadtoka O. F.
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE HYDROLOGICAL 

TERMS FORMATION: A HISTORICAL JOURNEY
In the article, the leading education role in the social significance of pedagogy 

as well as the importance of the development of the methodology of teaching 
school subjects is focused on. Methodology must be aimed at the evolution of the 
education system in general and the fundamentals of certain school subjects and 
courses, in particularly, their formation on the principles of the personality-oriented 
teaching. It is noted that each period of the methodological science development 
is peculiar for its own features. One of the prominent peculiarities of the modern 
methodology of teaching Geography is its reorientation at the fundamentals of the 
personality-oriented teaching. School geographical education has some prospects 
in the reorientation of the academic vector directed at the pupil’s needs. One of 
its factors is the formation of the pupil’s geographical world outlook. The author 
states that in the process of the educative and cognitive activity, the pupil’s self-
realization is possible if the person who is taught believes in his/her individuality 
and soleness, is conscious of the sense of life and one’s own skills.

The experience of the creation of the Geography teaching tools underscores 
the topicality of the creation of the educational and methodological series for all 
geographical courses. These series comprise a textbook, a handbook for a pupil 
(a workbook), a school atlas, a teacher’s book (methodology of teaching a certain 
course in Geography), and electronic education means.

Keywords: personality-oriented teaching, methodology of teaching 
Geography, geographical world outlook.
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Показано шляхи формування есте-
тичної культури як однієї з важливих умов 
людської діяльності й наведено рекомендації 
до вивчення рівня естетичної культури сту-
дентів, формування літературно-мистецьких 
компетентностей та залучення талановитої 
молоді до процесу позааудиторної роботи у 
сфері культурно-естетичної діяльності – не-
від’ємного складника майбутнього фаху.

Ключові слова: естетична культура, 
естетичні смаки, культурно-естетична діяль-
ність, готовність до формування естетичної 
культури, естетичні почуття, культурно-есте-
тичне середовище.

Людина звертається до мистецтва в 
пошуках істини й сенсу життя. Як форма су-
спільної свідомості мистецтво сприяє духов-
ному вдосконаленню, формуванню традицій 
і норм естетичної культури, окреслює кри-
терії загальнолюдських цінностей та оцін-
ки явищ життя. Н. Миропольська зауважує: 
«Твори мистецтва, де прекрасне й потворне 
низьке та піднесене, красиве й витончене є 
естетично загостреними й «очищеними» від 
випадкових моментів, є важливим чинником 
естетичного виховання» [4, с. 29]. Мистецтво 
– особливий рівень людинознавства, що зво-
ротно може суттєво впливати й на такі рівні 
людинознавства, як філософська антрополо-
гія, етика, естетика, педагогіка та ін., оскіль-
ки, надаючи можливість «пережити непро-
жите, воно стискає суспільний й історичний 
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досвід поколінь до концентрації та форм, доступних для особистісного при-
лучення до нього» [3, с. 240–241]. 

Необхідність естетичного виховання молоді постає як глобальна 
проблема. Збувається пророцтво англійського письменника-фантаста Герберта 
Веллса, зроблене ним ще на початку ХХ ст. «Перед Уеллсом на весь зріст постала 
проблема, якій судилося стати головною в його творчості й розумі: як пов’язати 
успіхи науки й етичний рівень, розвиток техніки й загальне щастя» [1, с. 210]. 
Духовність, моральність, застерігав письменник, значно відставатимуть у міру 
прискорення науково-технічного прогресу. Створюються «ножиці», які дедалі 
більше захоплюють у свій небезпечний простір людство, спустошуючи серця, 
обрізаючи тонкі струни душ, вселяючи байдужість, вузьку цілеспрямованість 
на меркантильність, збагачення, наживу, «всеядність» виявів мистецтва. Від 
зміни обличчя планети в космічному масштабі, пізнання глибин мікрокосму: 
ДНК, ГМО, живих організмів «із пробірок» – сучасний світ шукає лише 
наживу й вже не говорить про Людину, її гармонію зі світом, чистоту душі, 
висоту помислів. 

Часто доводиться чути у виступах перед абітурієнтами про ту чи 
іншу спеціальність: скільки коштів ви можете заробити, якщо отримаєте 
цей престижний фах? Це добре, адже праця має свою ціну, матеріальні 
статки цікавлять усіх. Але так хочеться нам, дорослим, а особливо юним, 
кого хвилюють перспективи розбудови держави, дізнатися, чим збагатиться 
духовно кожен із майбутніх спеціалістів, як зміниться світ на краще в руслі 
процвітання сучасних технологій. Відповідь однозначна: потрібно естетично 
розвивати особистість, і головну роль тут має відіграти високе мистецтво, 
бо «результат естетичної діяльності може не тільки поставати у вигляді 
самостійного явища, а й бути аспектом будь-якого виду людської діяльності» 
[7, с. 158–159], «свідчити про поглиблення естетичного ставлення людини до 
дійсності» [2, с. 41]. Таким чином, постає проблема поєднання прекрасного й 
корисного: однобічне спрямування на вузьку спеціалізацію має поєднуватися 
з естетичним зростанням особистості молодої людини, що оновлюватиме світ 
за законами краси.

У працях сучасних дослідників (Г. Ващенко, М. Верб, Л. Коваль, 
Н. Миропольська, Б. Неменський, В. Разумний, О. Рудницька, В. Скатерщиков, 
Т. Цвелих, Г. Шевченко та ін.) розглядаються шляхи формування естетичної 
культури учня й студента. Надзвичайно плідним є визначення Г. Шевченко 
закономірностей процесу естетичного виховання, особливо щодо формування 
естетичного ставлення учнів до дійсності й мистецтва та розвитку естетичної 
активності. Цінною для нас є думка Н. Миропольської про те, що художня 
культура людини складається залежно від ступеня й характеру освоєння нею 
творів мистецтва. В. Журавльов, Д. Кабалевський, А. Радугін доводять, що 
художня культура становить ядро естетичної культури. Отже, розширення 
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літературної освіти, поглиблення читацької культури, розвиток літературних 
творчих здібностей, виховання естетичних смаків є важливим складником у 
формуванні естетичної культури особистості.

Мета статті – розглянути шляхи формування естетичної культури 
студентів засобами художньої літератури у виховній роботі вищого 
навчального закладу як однієї з важливих умов людської діяльності. Для її 
досягнення слід виконати такі завдання: вивчення рівня естетичної культури 
студентів; всебічна робота з формування їхніх літературно-мистецьких 
компетентностей; організація та розвиток культурно-естетичного середовища 
закладу; створення системи, спрямованої на організацію культурно-естетичної 
діяльності студентів.

Студентська пора – час бурхливого розвитку розумових здібностей, 
набуття фахових навичок, активного формування самосвідомості молодої 
людини. Життя студентів характеризується емоційною насиченістю та 
яскравістю. Саме тому важливо особистості визначитися й утвердитися на 
рівні усвідомлення власної унікальності, адекватної самооцінки, прагнення 
до самовдосконалення, пізнання власного внутрішнього світу. Ці якості 
потребують особливої уваги на шляху художньо-естетичного виховання, в 
основу якого має бути покладена художньо-естетична культура як сукупність 
духовних, матеріальних цінностей, комплекс соціальних явищ, що оточують 
людину в навколишньому світі. Це не тільки опанування створеного 
письменниками, митцями чи представленого різними культурними закладами: 
музеями, театрами, клубами картинними галереями. Художньо-естетична 
культура – це результат певної системи виховання, безпосередньо спрямованої 
на «формування здатності сприймати та перетворювати дійсність за законами 
краси в усіх сферах діяльності людини» [8, с. 315]. 

Вважаємо, що естетична освіта – це систематичний процес усієї 
роботи вищого навчального закладу, спрямований на формування естетичних 
знань, умінь, навичок і досвіду художньо-естетичної діяльності, розвиток 
естетичної свідомості особистості, емоційно-ціннісного ставлення до світу й 
свого місця в ньому, до людини, до творів мистецтва. Під час навчального 
процесу у ВНЗ потрібно продовжувати навчати розуміння й оцінювання 
прекрасного в житті, у праці, у мистецтві, у творчості, розвивати здатність 
студентів насолоджуватися прекрасним, щоб повноцінно сприймати життя. 
Розуміння мистецтва як скарбниці духовних цінностей убезпечить сучасну 
молодь від впливу масової культури й засобів масової інформації, у тому числі 
Інтернету, що часто є джерелами бездуховності й кітчу.

У цьому контексті вражають результати анкетування серед студентів-
першокурсників: на пропозицію назвати прочитані романи Герберта Веллса 
позитивну відповідь дають одиниці, посилаючись до того ж на середні класи 
базової школи, коли сприйняття цих глибоко наукових творів, які пророчо 
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збуваються сьогодні, було ще по-дитячому наївним. Це лише один наочний 
приклад серед багатьох свідчень того, що здобутки літератури не стали 
надбанням молодої людини, не формують її світогляду. Вважаємо, що варто 
переглянути Програму «Світова література» в 10−11-х класах на предмет 
збільшення годин, наповнити її іншими знаковими творами класичної 
літератури, залучити школярів до прочитання книг не тільки Герберта 
Веллса, а й Жуля Верна, Євгенія Замятіна, Олдоса Хакслі, Андрія Платонова, 
Джорджа Оруелла, Станіслава Лема, Олександра Бєляєва, Рея Бредбері, Курта 
Воннегута, Карела Чапека, готуючи молоду людину до розширення кола її 
інтересів. 

Роботу зі студентами різних спеціальностей з естетичного виховання 
розпочинаємо з перших днів навчання. У Хмельницькому національному 
університеті формується система естетичної освіти, що полягає в пізнанні 
естетичних явищ і їх розмежуванні з низькопробними віяннями часу. Це 
крок до ціннісного естетичного сприйняття світу, естетичної оцінки явищ 
мистецтва. Вищим рівнем вважаємо інтерпретацію, тобто діяльнісний 
креативний крок до творчої самореалізації особистості. Тільки таким чином 
молода людина зможе вносити елементи прекрасного у своє життя й діяти за 
законами краси, вмітиме створювати прекрасне в усіх галузях своєї подальшої 
фахової діяльності. 

З огляду на те, що студенти-першокурсники вже мають сформовані 
певні естетичні смаки, мистецьку ерудицію, здатність відчувати прекрасне, 
вміють висловлювати власні естетичні судження про мистецькі об’єкти, 
досвідченому викладачеві важливо проводити особистісно орієнтоване 
анкетування першокурсників, спостереження, індивідуальні та групові бесіди, 
тестування. Це потрібно для того, щоб студент одразу зміг увійти у сферу 
культурно-естетичної діяльності ВНЗ, правильно оцінивши свої можливості 
та визначивши сферу самореалізації. 

Викладання предметів гуманітарного циклу як жодні інші вузівські 
дисципліни покликане розширити обрії не тільки філологічного, а й загаль-
нокультурного мислення студентів. Вивчення літературних явищ у світогляд-
но-філософському й культурологічному контекстах доби, що відбувається в 
зіставленні зі спорідненими явищами культури часу, піднімається на високий 
рівень мистецьких смаків і вподобань. Навчальні предмети гуманітарного 
циклу та художньо-естетичне виховання безпосередньо поєднуються як у 
процесі навчання, так і в позааудиторній культурно-виховній роботі. Так, сту-
денти, набуваючи відповідних практичних умінь та навичок, водночас розви-
вають свої мистецькі здібності, естетичні смаки, формують власну систему 
художньо-естетичних умінь і знань, ідеалів і цінностей. 

Для першокурсників пропонуємо зразки анкет, які визначать особистіс-
но орієнтовану роботу з кожним студентом із естетичного виховання.
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Анкета 1. Готовність студента до формування естетичної культури.
1. Чи бачите Ви красу навколишнього світу, милуєтеся голубим небом, 

сходом сонця, розквітлим садом? Як естетичне задоволення від краси 
природи впливає на Ваш настрій і життєвий тонус?

2. Чи вважаєте Ви себе красивим? На чому Ви більше акцентуєте увагу: 
на красі зовнішній чи внутрішній, духовній?

3. Однією з функцій мистецтва є вираження внутрішнього світу митця. 
Чи часто у Вас виникає бажання сказати своє слово світові й у чому 
воно проявляється?

4. Чи є у Вас бажання самому творити прекрасне? Чи пропонуєте Ви свої 
творчі знахідки широкому загалу, друзям чи через Інтернет? Під своїм 
іменем чи маєте псевдонім? Які відгуки вже отримали, чи спонукають 
вони Вас до подальшої творчості?

5. Чи ведете Ви мистецький щоденник, куди записуєте найзаповітніші 
думки, враження від прочитаного, побаченого, пережитого? Чи 
залишаєте свої відгуки про твори мистецтва на форумах?

6. Як часто Ви відвідуєте музеї, картинні галереї, концерти класичної 
музики, театри, кінотеатри? Чому надаєте перевагу?

7. Чи маєте Ви базову мистецьку підготовку (школи, студії, гуртки). Який 
вид мистецтва Вас найбільше приваблює?

8. Не може той в житті величним стати,
 Кому Господь забув душі додати.
 Хай як він буде прагнути вершини
 Біля підніжжя лишиться стояти.
 Як слова рубаї Рудакі співвідносяться з життям талановитої людини? 

Ведіть Ваш рецепт, як запалити іскру душі й розкрити себе повною мірою.
9. Величні архітектурні споруди – це застигла прекрасна музика. Які 

архітектурні стилі приваблюють Вас? Які архітектурні шедеври Ви вже 
бачили чи плануєте оглянути особисто?

10. Які риси вирізняють культурну, естетично розвинуту й духовно багату 
особистість? Які з названих рис притаманні саме Вам?

Анкета 2. Мої читацькі інтереси.
1. «Гарна книжка – як гарне товариство… Скажи мені, які книжки ти 

читаєш, і я скажу, хто ти», – говорив видатний хірург Микола Пирогов. 
Чи погоджуєтеся Ви з ним? Яке місце у Вашому житті займає книга?

2. Чи маєте Ви домашню бібліотеку? Чи має Ваша бібліотека екслібрис, 
який він, чому саме такий? 

3. Книгам яких авторів, якого часу і яких жанрів Ви надаєте перевагу й 
чому?
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4. Лише «другим відлунням» назвав твори світової літератури, перекладені 
українською мовою, Григорій Кочур. Чи читаєте Ви книги світової 
літератури мовою оригіналу, чи відчули Ви повною мірою естетичну 
повноту перекладеного твору українською мовою?

5. Яка книга є бестселером сьогодні? Чи стане вона класичною, тобто 
зразковою, в майбутньому? Якщо ні, то чому?

6. Розкрийте Ваше ставлення до електронної бібліотеки. Чи може вона 
конкурувати з паперовою книгою?

7. Читаючи художній твір, переживаючи разом із автором долі літературних 
героїв, як Ви уявляєте їхні образи? Чи намагалися ви ілюструвати книгу, 
яку саме?

8. Чи ведете Ви читацький щоденник, куди записуєте думки й враження 
від прочитаного, окремі вислови та цитати? 

9. Ваше ставлення до інтернет-літератури, чи є Ви співавторами і яких 
творів?

10. Яку книгу Ви порадили би прочитати своїм друзям, ровесникам?

Найзмістовнішим шляхом естетичного виховання студентів засобами 
художньої літератури вважаємо позааудиторні заходи, які проводимо як 
естетичну практику. Вони сплановані в системі відповідно до сформованих 
духовних запитів студентів та рівня їхньої естетичної культури й спрямовані 
на систематичне їх поглиблення та розширення. 

Проводячи виховні заходи, залучаємо якомога більше учасників із ме-
тою самовираження кожного на ґрунті поглибленого опрацювання того чи ін-
шого запропонованого проекту. Необхідність перспективного планування по-
зааудиторної виховної роботи, систематичні, а не епізодичні виховні заходи, 
стають традицією в Хмельницькому національному університеті. При цьому 
суттєвим вважаємо не тільки різнобічне змістовне наповнення заходу, а й ре-
тельно оформлені приміщення, де відбувається дійство: актова зала, аудиторія, 
вестибюль тощо. Стенди, плакати, фотовиставки, відеосупровід, музика, освіт-
лення готуються професійно, бо чуттєвий контакт учасників заходу з об’єктами 
безпосереднього споглядання також формує естетичні смаки, підсилює  емоцій-
не сприйняття й постає як особливий психофізичний феномен [6].

Зупинимося на окремих аспектах художньо-естетичного виховання 
студентів на прикладі перформансу, наукової конференції, комплексу заходів, 
приурочених до Дня слов’янської писемності і культури, участі студентів у 
міжнародному науковому проекті. 

Особливо велелюдним і змістовним був студентський перформанс «І 
оживе слава України!», своєрідний національно-мистецький форум у складні 
й трагічні для України часи, що об’єднав щирих патріотів: студентів, викла-
дачів, випускників, бібліотекарів, співробітників Хмельницького національ-
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ного університету, батьків і рідних студентів. Перед початком культурно-до-
звіллєвої програми організатори запропонували учасникам форуму поставити 
свої підписи й побажання на «Глобусі мирних подій». Після урочистої націо-
нально-патріотичної частини, запалення Живого Вогню світлої пам’яті звуча-
ли «Вишневий цвіт» (уривок із поетичної симфонії І. Драча «Смерть Шевчен-
ка») і «Тарасові небеса…» (уривок з театральної вистави студентського літе-
ратурного театру «Глорія»). Далі студенти виконували завдання перформансу: 
інсценізацію обряду Зелених Свят, читали поезію Миколи Вінграновського, 
присвячену Кобзареві й пророчу сатиру Т.Шевченка «І мертвим, і живим…». 
Наступним дійством стала презентація авторських творчих робіт з «Основ 
літературної творчості», присвячених Кобзареві та Україні, які презентува-
ли студенти-філологи, та прижиттєва посвята Тарасові Шевченку польського 
поета А. Сови мовою оригіналу у виконанні учасників літературного клубу 
«Роса». Інтригою студентського перформансу було визначення переможців 
у номінаціях: «Авторська поезія», «Виконавець головної ролі у театральній 
виставі». Фінальну пісню «До перемог, студентська спільното!» усі учасники 
заходу виконали, ставши у родинне коло. Таким чином, краса поетичного сло-
ва, пісні, майстерна акторська гра, а також патріотична символіка, виставка 
книг, театральні костюми, музичний супровід, відеоряд стали окрасою заходу, 
маючи водночас як патріотичне, так і естетичне навантаження. 

Серед значних заходів, до проведення яких було залучено велику кіль-
кість студентів із різних груп, стали наукова студентська конференція «Шев-
ченко у світовій культурі», творчий звіт студентів спеціальності «Філологія. 
Українська мова та література», присвячений Дню української писемності і 
культури під девізом «Народе мій… твойому генію мій скромний дар весільний»               
(І. Франко), що складався з літературно-мистецького заходу, урочистого від-
криття інтелектуального клубу «Сократ», захисту творчої практики з навчальної 
дисципліни «Основи літературної творчості», зустрічі з поетом Віталієм Миха-
левським, прем’єри міні-вистави «За двома зайцями» за однойменною п’єсою 
М. Старицького, зі скетчу в козацькому дусі «Гарем по-українськи». 

Відзначення Дня слов’янської писемності і культури разом із 
гостями, представниками інших слов’янських народів, вийшло за межі 
Хмельницького національного університету й утворио цілий комплекс заходів 
міста Хмельницького, приурочених до цього свята. Особливо відзначилися 
прем’єра театральної вистави «Тарасові небеса», екскурсійна подорож до 
славетних пам’ятних місць України, брейн-ринг «Я люблю філологію», 
зустріч студентів із міжнародним експертом європейських освітніх програм, 
директором Європейського фонду науки «Інститут інновацій», кандидатом 
економічних наук Тадеушем Троциковським. 

До доленосної події в духовному житті України – Дня перепоховання 
Великого Кобзаря 22 травня на Тарасовій Горі у Каневі проведено в 
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Хмельницькому міському парку ім. Тараса Шевченка біля пам’ятника Кобзарю 
національно-мистецький форум «Мій Шевченко…», який зібрав не тільки 
студентську молодь, а й жителів та гостей міста. 

Участь численного загалу в міжнародному науковому проекті «Розвиток 
польської освіти в Україні» через підтримку кафедри слов’янської філології 
в Хмельницькому національному університеті, що реалізовується спільно з 
польським Товариством «Інтеграція Європа – Схід», надала можливість кожному 
з учасників долучитися до мистецьких скарбів братнього польського народу.

Наші камерні літературно-мистецька вітальня «Я у світі поезії», засідання 
Клубу знавців літератури завжди велелюдні та приваблюють гостей цікавими 
програмами. Тут звучать класична музика у виконанні студентів, висока поезія 
й поетичні рядки початківців, відбувається обговорення новинок літератури. 
Особливий інтерес викликали твори лауреата Нобелівської премії Патріка Модіано, 
японського письменника Харукі Муракамі, француженки Франсуази Саган, поезія 
польських митців Адама Міцкевича та Юліуша Словацького.

Така багатопланова й кропітка робота має плідні результати. Якщо порів-
няти дані анкетування першокурсників на початку навчального року й після за-
лучення їх до сфери естетично-культурного життя ВНЗ вже наприкінці першого 
семестру спостерігаємо разючу відмінність. У вересневій Анкеті № 1 «Готовність 
студента до формування естетичної культури» кількість негативних відповідей на 
питання була в середньому 30–40 %, а наприкінці першого семестру – лише 10–
15%. Набагато ґрунтовнішими стали відповіді на Анкету № 2 «Мої читацькі інте-
реси». Вони засвідчили розширення кола студентів-читачів і переліку прочитаних 
ними кращих творів світового письменства, як сучасного, так і минулих століть, 
прагнення першокурсників віддавати вільний час своєму естетично-культурному 
та духовному розвитку.

Таким чином, створення культурно-естетичного середовища ВНЗ, всебіч-
не сприяння залученню широкого загалу студентів до культурно-мистецьких за-
ходів дає позитивні результати. Розпочавши з вивчення культурно-естетичного 
рівня студентів, шляхом системного спрямування до самовиховання й залучення 
до творчого самовираження через широку університетську мережу клубів, об’єд-
нань, мистецьких вечорів, віталень, свят тощо об’єднуємо зусилля всіх відповід-
них структур закладу до виконання важливої мети – виховувати і фахівця, і есте-
тично розвинену особистість. Через співпрацю з творчою студентською молоддю 
вдосконалюємо й розширюємо культурно-естетичний простір ВНЗ.
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Папушина В. А.
ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Показаны составляющие формирования эстетической культуры 

как одного из важных условий человеческой деятельности и приведе-
ны рекомендации относительно изучения уровня эстетической культуры 
студентов, формирования литературно-художественных компетенций и 
привлечения талантливой молодежи в процессе внеаудиторной работы к 
культурно-эстетической деятельности – неотъемлемой составляющей бу-
дущей профессии.

Ключевые слова: эстетическая культура, эстетические вкусы, куль-
турно-эстетическая деятельность, готовность к формированию эстетической 
культуры, эстетические чувства, культурно-эстетическая среда.

Papushina V.A.
WAYS OF STUDENTS’ AESTHETIC CULTURE 

FORMATION BY MEANS OF FICTION
The article shows the elements of aesthetic culture formation as one of 

the most important conditions in human activity and includes recommendations 
for studying the basic level of students’ aesthetic culture. Among different kinds 
of art literature is singled out as an important factor of aesthetic upbringing that 
considerably affects the whole range of anthropology: philosophical views, 
worldview, ethic and aesthetic level. Examples of practical ways for literary and 
artistic competencies formation and involvement of gifted youth in cultural aesthetic 
activity, i.e. an integral component in creative realization of the future occupation, 
during extracurricular activities have been presented.

Involvement in the fiction heritage during educational activities can make 
student life interesting and diverse, help reveal talents, encourage to self-expression 
and creation.  Direct, precisely planned and elaborated work together with other 
learning and educational activities of the entire establishment will lead to significant 
results in resolving the issue of students’ aesthetic education, forming cultural and 
aesthetical space of the higher educational establishment.

Key words: aesthetic culture, aesthetic preferences, cultural aesthetic 
activity, readiness to aesthetic culture formation, aesthetic feelings, cultural aesthetic 
environment.
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Визначено та обґрунтовано основ-
ні підходи до проектування й розроблення 
підручника з історії в контексті поєднання 
діяльнісного і компетентнісного підходів. 
Весь процес навчання в цій парадигмі відбу-
вається тільки шляхом активної пізнавальної 
діяльності дитини, переважно самостійної, 
на тому рівні, якого потребує саме цей учень. 
Зміст навчання має становити не система 
знань (ідеї, теорії, інша наукова інформа-
ція), а система дій і знання, що забезпечують 
опанування цієї системи, результатом чого 
є формування та розвиток ключових (базо-
вих, основних) і предметних компетентно-
стей учня. Відповідно сьогодні підручнику 
властиві зовсім нові функції, а отже, викла-
дене розуміння сутності обох підходів слу-
гує підґрунтям для розкриття вимог до його 
змісту й методичного апарату. Природно, що 
викладені підходи кардинально змінюють не 
тільки саму навчальну книгу, а й можливості 
працювати з нею на уроках і вдома.

Ключові слова: навчання історії, діяль-
нісний, компетентнісний підходи, підручник, 
текст, методичний апарат

Загальні ідеї щодо діяльнісного і ком-
петентнісного підходу в освіті напрацьовані 
у 2004–2012 рр. реалізовані у новому Дер-
жавному стандарті освіти та нових навчаль-
них програмах 2012 року [4]. Сьогодні ці 
підходи вже почали реалізовуватись у нових 
підручниках з окремих предметів. Однак ак-
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туальним є дослідження суто методичних і технологічних питань оптималь-
ного їх поєднання у навчальній книзі з історії.

Питання, пов’язані з застосуванням діяльнісного і компетентнісного 
підходів у процесі навчання, розглядались багатьма дослідниками. Ще у 
середині ХІХ ст. засновник педагогічної антропології К. Д. Ушинський 
сформулював ідею вільної діяльності як підґрунтя ефективної освіти. Значного 
розвитку положення діяльнісного підходу набули у працях Л. С. Виготського, 
який визначив смислотворчу діяльність як особливий вид діяльності у 
навчанні, коли дитина виявляє і будує смисли свого буття, усвідомлює 
значення своїх дій, вчинків, тих чи інших видів діяльності. Педагогами 
В. В. Давидовим, В. М. Зайцевим, Н. Є. Шурковою та ін. обґрунтовано 
розуміння діяльності людини як особливої важливої форми активності, у 
результаті якої здійснюється перетворення матеріалу, включеного в діяльність 
(зовнішні предмети, внутрішня реальність людини), самої діяльності й того, 
хто діє, тобто суб’єкта діяльності.

У працях сучасних українських та зарубіжних вчених Н. Авдєєвої, 
І. Агапова, О. Барановської, Н. Бібік, С. Бондар, Д. Гордона, І. Гушлєвської, 
І. Зимньої, Т. Іванової, В. Кальнея, В. Краєвського, О. Локшиної, О. Овчарук, 
Л. Паращенко, О. Пометун, Д. Равена, І. Родигіної, О. Савелової, О. Савченко, 
С. Трубачевої, А. Хуторського, С. Шишова, І. Яцук та ін. визначено поняття 
компетентнісного підходу в освіті, сформульовано основні категорії та визна-
чено шляхи його запровадження. 

Сучасна методика навчання історії в контексті діяльнісного і компе-
тентнісного підходів розкривається в дисертаційних працях, посібниках і пу-
блікаціях К. Баханова, В. Власова, Є. Вяземського, Т. Ладиченко, Ю. Малієн-
ко, І. Мельникової, П. Мороза, О. Пометун, А. Приходько, М. Студенікіна, 
О. Трухана, Г. Фреймана та ін. Однак у цих працях не висвітлюються систем-
но питання розроблення інноваційних засобів навчання, які б забезпечували 
ефективне формування компететності учнів у процесі навчання історії.

Мета статті – визначити й обґрунтувати основні підходи до проектування 
та розроблення підручника з історії в контексті поєднання діяльнісного і 
компетентнісного підходів.

Аналіз змін у змісті навчальної програми з історії для основної школи, 
прийнятої у 2012 р., порівняно з попередніми свідчить про скорочення змісту 
за рахунок уникнення зайвої деталізації та дублювання, посилення міжпред-
метних, міжкурсових зв’язків, перехід до переважно проблемно-тематичного 
способу структурування змісту з одночасним збереженням синхронного хро-
нологічно послідовного викладання двох історичних курсів: історії України 
та всесвітньої історії. У державних вимогах до результатів навчання чітко 
сформульовано вимоги, що відображають необхідність комплексної реаліза-
ції діяльнісного і компетентнісного підходів у навчанні [4; 9]. Однак потрібно 
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визначити, як вони можуть бути ефективно реалізовані у змісті та методично-
му апараті сучасного підручника з історії.

Для цього зупинимося на основних педагогічних засадах названих під-
ходів. Головним принциповим положенням діяльнісного підходу в навчанні 
є те, що психіка людини, формування її свідомості нерозривно пов’язана з 
її діяльністю і нею обумовлена. Відповідно навчання є активним процесом 
діяльності людини, що забезпечує розвиток її особистості й здійснюється у 
спілкуванні з іншими людьми. Педагогічний вплив викликає діяльність дити-
ни, спрямовану на певні навчальні завдання, і тільки в результаті такої діяль-
ності самої дитини вона набуває знань, умінь,розвиваються її здібності тощо.

Підхід до процесу навчання як діяльності, насампереддіяльності 
учнів, потребує змін у поглядах на роль і співвідношення знань і умінь. Два 
традиційні завдання педагогіки: передавання знань і формування умінь їх 
застосовувати, що мали послідовно, замінюються одним. Знання й уміння 
(дії учня, в яких ці уміння реалізуються) розглядаються тепер в єдності, 
адже засвоєння знань відбувається одночасно з формуванням способів дії.

Будь-яке навчання основ наук водночас є і навчанням відповідних 
розумових дій: від найпростіших, якими є відтворення та пояснення, до 
більш складних – застосування знань, і до найскладніших, якими є аналіз, 
синтез і оцінювання. Водночас формування кожної розумової дії неможливе 
без засвоєння певних знань. 

При цьому первинними з погляду цілей навчання є способи діяльності, 
що вимагає перегляду поглядів на змістнавчання. Цей зміст має становити не 
система знань (ідеї, теорії, інша наукова інформація), а система дій і знання, 
що забезпечують опанування цієї системи. 

Зауважимо, що дієслова «знати» і «пам’ятати» у традиційній па-
радигмі навчання часто ототожнюються. Проте сьогодні знати означає не 
просто пам’ятати певні знання, а виконувати певну діяльність, пов’язану 
з цими знаннями. Засвоєне знання – це не те, яке учень запам’ятав, а те, 
яке перетворилося в нього на розумові дії, уміння розв’язувати завдання 
діяти поза навчальним процесом у житті [3]. Отже, знання в цій парадигмі 
– це не мета навчання, а його засіб. Вони засвоюються для того, щоб з їх 
допомогою виконувати дії, розв’язувати завдання, ефективно діяти певни-
ми способами, а не їх запам’ятовування і підвищення ерудиції. Весь про-
цес навчання в цій парадигмі відбувається тільки шляхом активної пізна-
вальної діяльності дитини, переважно самостійної, на тому рівні, якого 
потребує саме цей учень.

Діяльнісний підхід у навчанні апелює до внутрішньої активності 
дитини, зумовленої не тиском, не примусом, а особливою організацією 
змісту й методами освіти. Навчальна діяльність має бути організована таким 
чином, щоб дитина усвідомлювала особистісну значимість навчання.
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Зароджувану в діяльності здатність людини змінювати в собі те, що 
має змінитись як відповідь на потребу, на виклик ситуації, можна позначити 
як психологічне новоутворення, що нині позначається словом поняттям 
компетентність. Це поняття, як і компетентнісний підхід у навчанні, є 
наслідком нової економіки і нового підходу до людських ресурсів. 

Під поняттям компетентнісний підхід мається на увазі спрямованість 
освітнього процесу на формування та розвиток ключових (базових, основ-
них) і предметних компетентностей особистості. Результатом такого про-
цесу буде формування загальної компетентності людини, що є сукупністю 
ключових компетентностей, інтегрованою характеристикою особистості. 
Така характеристика повинна бути  сформована у процесі навчання й місти-
ти знання, вміння, ставлення, досвід діяльності та поведінкові моделі осо-
бистості [1, с. 40].

Діяльність людини, у тому числі засвоєння будь-яких знань, умінь і на-
вичок, складається з конкретних дій, операцій, виконуваних людиною. Ви-
конуючи ці дії, розмірковуючи над їх виконанням, усвідомлюючи потребу 
в них та оцінюючи їхню важливість для себе або для суспільства, людина 
розвиває у себе компетентність у певній сфері життя. Очевидно, що понят-
тя компетентності охоплює не тільки когнітивну й операційно-технологічну 
складові, а й мотиваційну, етичну, соціальну і поведінкову. Вона містить, 
крім традиційних результатів навчання (знання, уміння, навички), систему 
ціннісних орієнтацій, звички тощо. Це дає можливість визначити компе-
тентність людини у певній сфері як спеціальним шляхом структурований 
(організований) набір знань, умінь, навичок і ставлень, що набувається у 
процесі навчання [1, с. 15].

За компетентнісним підходом результатом навчання має стати форму-
вання в учня певної сукупності компетентностей ключових (міжпредметних), 
галузевих, предметних. Якщо сфера життя, в якій людина відчуває себе здат-
ною до ефективного функціонування (тобто компетентною) є достатньо широ-
кою, йдеться про так звані ключові, або життєві, компетентності [3, с. 22; 7]. 
Коли компетентність поширюється на вужчу сферу, наприклад, у межах певної 
наукової дисципліні, то можна говорити про предметну, або галузеву, компе-
тентність [7; 8].

Якщо визначати характеристики історичної предметної компетент-
ності випускника середньої школи, то цей перелік може мати такий ви-
гляд: хронологічна і просторова – уміння учнів орієнтуватися в історич-
ному часі та просторі, тобто співвідносити події з певними періодами, з 
географічним положенням країн та природними умовами; інформаційна 
– уміння учнів працювати з історичними джерелами, тобто самостійно 
шукати інформацію, систематизувати її, інтерпретувати зміст джерел, ви-
являючи різні позиції, критично аналізувати, порівнювати та оцінювати 
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факти чи події; мовленнєва – уміння учнів викладати історичний матеріал 
в усній та письмовій формі, реконструювати образи минулого у словесній 
формі, викладати історичні поняття, зв’язки й тенденції історичного ро-
звитку; логічна – уміння учнів визначати та застосовувати теоретичні по-
няття, положення, концепції для аналізу й пояснення історичних фактів, 
явищ, процесів; аксіологічна – уміння учнів формулювати оцінки та версії 
історичного руху і розвитку [3].

Організація діяльнісного й компетентнісно орієнтованого навчання, 
що покликана сформувати названі складники предметної компетентності, 
починається з чіткого усвідомлення вчителем результату навчання для 
кожного уроку, кількох уроків за темою, навчального курсу. Цей результат 
буде, зокрема, і певним рівнем сформованості предметної історичної 
компетентності учня, якого він має досягти. Без цього ефективне застосування 
тієї чи іншої моделі навчання (форм, методів, технологій, засобів тощо) і 
оцінювання якості освіти неможливе. 

Відповідно сьогодні підручнику властиві зовсім нові функції. Він має 
допомогти учневі й учителю організувати пізнавальну діяльність максимально 
ефективно, перетворивши кожний параграф на певний завершений цикл 
компетентнісно орієнтованого навчання: від планування результатів засвоєння 
змісту учнями до набуття і перевірки їх. Крім того, він повинен забезпечити 
формування предметної історичної компетентності учнів (знання, уміння 
й навички, ставлення до подій та процесів), а отже, і розвиток емоційно-
ціннісної сфери учнів.  

Зміна функцій підручника передбачає нову його структуру, зміни в 
текстовій та позатекстовій (методичний апарат) складових [6; 10]. 

Як відомо, є кілька видів тексту підручника.
 1. Основний текст буває вступний та інформаційний (навчальний). 

Вступний текст містить опис основних його елементів (текстового та 
позатекстового) з короткими рекомендаціями для учнів щодо використання 
певного елементу. Інформаційний (навчальний) текст підручника з історії – 
це основні відомості про минуле рідної чи зарубіжної країни, оформлений у 
розділи, глави і параграфи, кожна тема(параграф) – на підпункти. Основний 
текст викладається логічно і коротко, з мінімальною, але достатньою для 
розуміння учнями сутності, кількістю фактів.

2.Так званий додатковий текст не відразу здобув право на існування 
в методиці викладання історії. Серйозним досягненням радянської методики 
60-х років ХХ ст. можна вважати публікації у підручниках фрагментів історич-
них документів, що перетворило їх на активніший інструмент пізнання. Нині 
функції додаткового тексту істотно розширюються. Підручник має містити до-
статню кількість документів: у середньому один – два на кожний пункт пара-
графа). Вони не ілюструють основний текст, а відіграють у підручнику свою 
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окрему важливу роль. За допомогою документів автори забезпечують альтер-
нативність і багатоаспектність підходів до історичних фактів і явищ. 

У додаткових текстах використовуються також фрагменти художніх 
творів, наприклад, твори народного фольклору або вірші українських поетів 
часів національної революції, уривки з науково-популярних текстів і навіть 
із підручників минулих років. Цільове застосування цих елементів тексту дає 
вчителеві можливість формувати в учнів найважливіше уміння – аналізувати 
інтерпретації історичної дійсності.

Як додатковий текст у підручнику мають наводитись також політичні 
біографії видатних українських історичних постатей, які допомагають 
учням “олюднювати історію”, співвідносити історичні події та їх учасників, 
аналізувати людські мотиви, цілі, вчинки.

3. Пояснювальний текст необхідний для роз’яснення незрозумілих слів, 
термінів, уживаних в основному тексті, і коментарів до ілюстрацій. Найефектив-
ніше потенціал пояснювального тексту використовується, коли він складається 
з відомостей про назву й автора, опису місця його створення чи знахідки, ха-
рактеру, сюжету, ідеї зображення і т. ін. У таких випадках ілюстрації підручника 
стають оригінальними джерелом додаткової інформації й пізнавальних завдань. 
Активізації документальних матеріалів сприяє стисла попередня інформація 
про час, автора й цілі створення документа. На жаль, у цій ролі пояснювальний 
текст у підручниках з історії застосовується поки що рідко.

4. Серед позатекстовых компонентів першими увагу привертають 
ілюстративні матеріали. Сторінки історії можуть оживати у малюнках 
сучасних авторів, створених на підставі матеріалу параграфів, репродукціях 
художніх творів на історичні теми, документальних зображеннях. Умовно-
графічна наочність у вигляді карт, схем, планів, креслень, таблиць і т. ін. 
допомагає школярам проникнути в суть фактів, що вивчаються, усвідомити 
теоретичні висновки. 

Залежно від вікових пізнавальних можливостей читачів автори підруч-
ників намагаються визначити оптимальне співвідношення образотворчих і 
умовно-графічних матеріалів, віддаючи перевагу навчальним малюнкам чи 
документальним зображенням. Сучасні поліграфічні можливості дають змогу 
забезпечити школярів яскравими й цікавими підручниками з історії, але про-
блему логічного зв’язку й взаємодії між основним текстом та ілюстраціями 
підручника дотепер не можна вважати розв’язаною.

Відповідно до вікових особливостей учнів треба використовувати 
зображувальну наочність у вигляді історичних реконструкцій, малюнків 
історичного живопису, фотографій подій або пам’яток, які не дублюють, 
а доповнюють, конкретизують текст. На відміну від попередніх 
підручників до кожної ілюстрації має подаватися пояснювальний текст 
із відомостями про зображені події та завдання до фотодокумента. Часто 
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учням пропонується на підставі ілюстрацій висловити власні міркування, 
ставлення до подій, проаналізувати настрій учасників тощо. 

5. Сьогодні шкільні підручники з історії неможливо уявити без 
запитань і завдань до матеріалів параграфів. Однак ще в першій половині 
XX ст. вони обходилися без методичного апарату. Протягом наступних років 
був накопичений величезний досвід у створенні цілісної та розгалуженої 
системи питань і завдань, навчальних таблиць, інструктивних матеріалів. 
Така система передбачає, що:

● по-перше, запитання й завдання можуть випереджати теми і параграфи, 
вміщуватися в основний текст (так звані внутрішні питання), 
розташовуватися після параграфів, тем, розділів, курсу загалом, 
повторюючи, систематизуючи, узагальнюючи матеріали дедалі 
більших структурних одиниць основного тексту. Також вони можуть 
супроводжувати ілюстрації і документи підручника, розширюючи його 
навчальні можливості;

● по-друге, запитання й завдання за характером передбачуваної 
діяльності учнів поділяються на відтворюючі, перетворюючі, творчі, 
образні і проблемні. Співвідношення цих видів стало найважливішим 
критерієм якості сучасного підручника історії. 
На нашу думку, автори мають використовувати якомога різноманітніші 

підходи до розташування й застосування запитань і завдань. Це дає вчителеві 
можливість урізноманітнювати методику навчання, передбачати адекватні та 
цікаві форми й методи роботи на уроці. 

Бажано розробити наскрізну мережу запитань і завдань, за допомогою 
якої підтримується постійний зв’язок авторів із читачами, і за таких умов 
процес читання підручника стає керованим. З цією метою використовуються 
насамперед випереджальні питання до кожного з пунктів параграфу, що 
передують тексту. Внутрішні питання, які містить основний текст теми, 
можуть бути розташовані після кожного пункту або всередині його. Вони 
допомагають розділяти текст на смислові частини, виділяти в них головне, 
стежити за логікою викладення та вступати в діалог з авторами стосовно того 
чи іншого факту або події. Ці запитання й завдання переважно відповідають 
середньому та достатньому рівню навчальних досягнень школярів.

Наприкінці кожної теми можуть міститися завдання, за якими можна 
оцінити, наскільки засвоєно певний матеріал, узагальнювальні, підсумкові 
питання за темою,  орієнтовані на достатній і високий рівень навчальних 
досягнень учнів. Такі завдання потребують порівняльного аналізу, класифікації, 
систематизації фактів та явищ, пояснення причин та взаємозв’язків історичних 
подій, процесів і т. ін. Більшість із них є проблемними або такими, які 
потребують формулювання й висловлення власної позиції учня. З цих питань 
можуть також проводитися дискусії, групові обговорення або дебати.
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Оскільки тепер у навчанні історії значна увага приділяється тема-
тичному повторенню та оцінюванню наприкінці кожного розділу варто 
розміщувати завдання для тематичного оцінювання, які можуть викори-
стовуватись для самоконтролю та самоперевірки у процесі підготовки до 
відповідного заняття.

Зауважимо, якщо в підручниках попереднього покоління панували 
питання і завдання на взірець «чому», «навіщо», «поясни», «порівняй», 
«доведи, що...» і т. ін., то сьогодні автори прагнуть до рівноправного діалогу 
з читачами й тому пропонують поряд із традиційними такі завдання, як 
«відновіть картину», «висловіть думку», «оцініть поведінку» тощо. Фактично 
запитання й завдання складені до всіх структурних компонентів підручника, 
включно з апаратом орієнтування.

У методичний апарат підручника нового покоління, крім запитань 
і завдань, можуть входити різноманітні текстові таблиці: хронологічні, 
синхроністичні, порівняльно-узагальнювальні, конкретизуючі. Їхні назви 
вказують на можливі операції з навчальним історичним матеріалом як на 
емпіричному, так і на теоретичному рівнях вивчення історії. Але поки що ці 
елементи малопоширені.

Нарешті, у вітчизняних підручниках з історії ще не стали звичними, 
хоча  й подекуди зустрічаються окремі опорні схеми до глави чи параграфа, 
плани-схеми для організації самостійної роботи з підручником, пам’ятки-
алгоритми для виконання пізнавальних завдань, тести самоконтролю і т.п. 
Вони можуть істотно підсилити розвиваючі функції підручника і зрушити 
сформований стереотип роботи з ним.

Зауважимо також на значенні ще одного компонента сучасного 
підручника, який дотепер не привертав достатньої уваги авторів як 
будь-яка структура, призначена для обслуговування інших. Йдеться про 
апарат орієнтування. Від нього багато залежить у забезпеченні чіткої й 
злагодженої роботи інших елементів підручника. Розташований на початку 
книги (чи наприкінці, що вважається менш вдалим) зміст ознайомлює зі 
структурою, складовими підручника, допомагає швидко знайти потрібні 
факти і матеріали. 

Прискорюють орієнтування учнів рубрикація та тематичні символи, 
за допомогою яких школярі можуть поділити курс на кілька історичних 
періодів. Колонтитули полегшують пошук тем, а шмуцтитули привертають 
увагу учня до того, що він переходить до вивчення нового етапу історичного 
минулого. 

Сигнали-символи, представлені в колишніх підручниках поодиноки-
ми зірочками, поповнилися новими позначеннями текстів і завдань підви-
щеної складності, матеріалів для додаткового читання, застосуванням різ-
них шрифтів (курсив, напівжирний, петит). Вони також підсилюють емо-
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ційність і виразність тексту, диференціюють навчальну інформацію. Автори 
доповнюють апарат орієнтування новим елементом – планом викладу, який 
розміщується після кожної назви теми, переліком основних термінів і по-
нять, що допомагає учням під час читання звертати увагу на їхній зміст та 
визначення.

Новою складовою апарату орієнтування є також те, що різні 
компоненти посібника виокремлені невеличкими малюнками – піктограмами, 
перелік яких та зміст наведений у вступному тексті. Автори також вдало 
використовують шмуцтитули, оформлені у вигляді фотоколажів з документів 
відповідних років.

Перетворенню шкільного підручника з книги, яку потрібно вивчити 
«від цього слова до того», на практичний засіб навчання сприяють довідкові 
служби: покажчики дат, імен, словники, індекси, глосарії, генеалогічні й 
метричні таблиці, списки літератури тощо. Крім додатка, ці матеріали можуть 
розташовуватися на форзацах підручника, раціонально використовуючи всю 
площу навчальної книги

Природно, що викладені підходи кардинально змінюють можливості 
працювати з навчальною книгою на уроках і вдома. Якщо в колишній 
парадигмі навчання провідне місце посідали прийоми коментованого читання 
й переказу, складання планів і таблиць, котрі відтворюють авторський 
виклад, то сучасні умови вимагають навчити школяра дій іншого характеру: 
аналізу та сприйманню інформацію з різноманітних джерел і класифікації 
її за ступенем значущості; розрізненню в навчальному тексті об’єктивних 
фактів і суб’єктивних інтерпретацій; порівнянню різних джерел, виявленню 
оцінних позицій їхніх авторів і поясненню причин розбіжності; ефективному 
використанню навчальних матеріалів для складання достовірного уявлення 
й формулювання певних висновків, а також аргументації власної позиції чи 
підтримки іншої думки. 

У методичному арсеналі підручників нового покоління з історії 
мають міститися і завдання на зразок: “Чим мотивоване твердження авторів 
підручника, що…? Чи згодні ви з такою думкою?», або «У тексті автори 
розкривають причини... Сформулюйте їх у вигляді короткого переліку, а у разі 
незгоді з авторами висловіть власну думку щодо таких причин», або «Історики 
оцінюють ситуацію… як…. Складіть образний план до підпункту параграфа, 
що описує ці події. До якого висновку підводять автори підручника? До якої 
думки схиляєтесь ви?» і т. ін. 

Поки що серед «відкритих» запитань і завдань у підручниках подібні 
варіанти трапляються вкрай рідко.

Отже, аналіз досвіду сучасного українського підручникотворення 
свідчить про виникнення реальних підстав для створення підручників, 
котрі можуть бути схарактеризовані як такі, що відповідають вимогам 



155

Ук р а ї н с ь к и й  п е д а го г і ч н и й  ж у р н а л . 2 0 1 5. №  2

діяльнісного й компетентнісного підходів. Бажано розробити певну матрицю 
проектування тексту й методичного апарату в контексті зазначених положень. 
Основні підходи для її обґрунтування подібної матриці вже сформувалися в 
методичній науці. Її опис буде корисним не лише для авторів підручників, а 
й для експертів, які їх оцінюють, а також усіх, хто зацікавлений у підвищенні 
якості підручника з історії. Завершенню цього процесу має передувати 
кропітка та виважена теоретична й практична робота науковців-істориків, 
методистів і вчителів. 
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Пометун Е. И.
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСНОГО 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДОВ 
В СОВРЕМЕННОМ УЧЕБНИКЕ ПО ИСТОРИИ

Определены и обоснованы основные подходы к проектированию и 
разработке учебника по истории в контексте объединения деятельностногого 
и компетентносного подходов. Весь процесс обучения в данной парадигме 
происходит только путем активной познавательной деятельности ребенка, в 
большинстве случаев самостоятельной, на том уровне, котрого требует имен-
но этот ученик. Содержание обучения должна составлять не система знаний 
(идеи, теории, другая научная информация), а система действий и знаний, обе-
спечивающих освоение данной системы, результатом чего является формиро-
вание и развитие ключевых (базовых, основных) и предметных компетентно-
стей личности. Соответственно сегодня учебнику свойственны совершенно 
иные функции, а значит, изложенное понимание сущности обеих подходов 
служит основой для раскрытия требований к его содержанию и методическо-
му аппарату. Естественно, что изложенные подходы кардинально изменяют не 
только саму учебную книгу, но и возможности работы с ней на уроках и дома.

Ключевые слова: обучение истории, деятельностный, компетентност-
ный подходы, учебник, текст, методический аппарат.

Pometun O. I. 
THE IMPLEMENTATION OF THE COMPETENCE-BASED 

AND THE ACTIVITY-BASED APPROACHES 
IN A MODERN TEXTBOOK ON HISTORY

In the article, the main approaches to the projecting and the development of the 
textbook on history in the context of the combination of the activity-based and the com-
petence-based approaches were defined and specified. The whole education process in 
this paradigm is assured by means of the child’s active cognitive activity which is, main-
ly, independent, at the level that is required by every pupil individually. The education 
content must be not the system of knowledge (ideas, concepts, and other academic in-
formation) but the system of actions and knowledge that provide the comprehension 
of this system. The result of such comprehension by a pupil is the formation and the 
development of the key (basic, main) as well as the subject competences of a personality.

Correspondingly, nowadays a textbook is peculiar for its absolutely new 
functions so that the comprehension of both approaches serves the basis for the 
discovery of the requirements to the content and the methodological apparatus of 
a modern textbook. Naturally, the abovementioned approaches make the cardinal 
changes not only in the textbook itself but also the opportunity to work with it at the 
lessons and at home.

Keywords: teaching History, activity based, competence-based approach, 
textbook, text, methodological apparatus. 
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Розглянуто сутність та особли-
вості поліфункціонування поняття «проек-
тно-впроваджувальна діяльність» як скла-
дової педагогічної діяльності. Висвітлено 
методологію інноваційних процесів у си-
стемі освіти, проаналізовано науково-психо-
логічні джерела, наукові дослідження, в яких 
розкрито феномен інноваційної діяльності. 
Подано обґрунтування закономірностей та 
принципів формування  готовності  вчителів 
до проектно-впроваджувальної діяльності, 
охарактеризовано специфіку інноваційної 
діяльності, представлено структурну мо-
дель поняття «моделювання» та концепту-
ально-логічну схему реалізації інноваційної 
діяльності. Здійснено обґрунтування техно-
логії проектно-впроваджувальної діяльності, 
визначено завдання цього процесу, розкрито 
систему розвитку професійного потенціалу 
вчителя як інтеграційного показника готов-
ності до впровадження інновації, авторське 
визначення логіки реалізації науково-мето-
дичного проекту впровадження  інновації, 
узагальнено відповідні висновки.

Ключові слова: інноваційна діяль-
ність, проектно-впроваджувальна діяльність, 
проектування, проект.

Інновації − стратегічний ресурс інно-
ваційного розвитку освіти школи, суспіль-
ства та держави зокрема, що забезпечують 
реалізацію стратегічних державних завдань 
підвищення доступності якісної й конкурен-
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тоспроможної освіти. Проблема полягає в тому, що результати фундаменталь-
них і прикладних наукових досліджень впроваджуються у практику локально, 
розроблені інновації використовуються обмежено й епізодично, що потребує, 
з одного боку, технологізації процесу їх упровадження, а з другого – підготов-
ки вчителів до опанування новими видами інноваційної діяльності, зокрема 
проектно-впроваджувальною. 

Методологію інноваційних процесів у системі освіти висвітлено в 
працях Л. Ващенко, С. Гончаренка, Г. Єльникової, Л. Даниленко, В. Ільченко, 
В. Кременя, О. Козлової, О. Остапчук, В. Маслова, О. Савченко, Г. Селевка, 
Т. Сорочан, Т. Сущенко, А. Хуторського та ін. Аналіз наукової психолого-
педагогічної літератури засвідчив наявність широкого кола досліджень, у 
яких розкрито теоретико-методологічні засади інноваційної діяльності. Однак 
питання стосовно проектно-впроваджувальної діяльності не було предметом 
спеціального педагогічного дослідження.

Модернізація національної системи освіти обумовлює потребу 
розроблення нових шляхів втілення досягнень науки в практику. Як справедливо 
зазначає В. Кремень, «система цінностей та норм освітньо-педагогічного 
процесу має культурно-історичний характер. Тому методологічно безплідними 
та хибними є позитивістські пошуки надісторичних раз і назавжди даних 
стандартів, норм та ідеалів освітнього процесу. Поступово втрачається сенс 
педагогічної діяльності, напрацьований на попередньому щаблі історичного 
розвитку. В освітянському просторі помітні спроби пошуку нового сенсу 
педагогічної діяльності, які ґрунтуються на нових засадах, адже стара система 
норм та стандартів вже не відповідає реаліям, а нова ще тільки формується» 
[8, с. 24].

Доцільність уведення поняття «проектно-впроваджувальна діяльність» 
зумовлена проектувальною, програмувальною роллю науки стосовно людської 
діяльності, яка «полягає в тому, що наука активно продукує ідеальні плани 
нових типів людської діяльності, відкриваючи тим самим такі її перспективи, 
які не виникають без науки або поза наукою» [11, с. 20–21]. Варто підкреслити, 
що розвиток сучасної педагогіки багато в чому пов’язаний із визнанням як 
об’єктивної реальності факту множинності варіантів розв’язання однієї 
педагогічної проблеми. С. Кримський пише про варіативне поле можливих 
реалізацій проекту як множину варіантів проектування [9, с. 142]. 

Проектність як феномен професійно-педагогічної діяльності суб’єктів 
інноваційних перетворень є передумовою виникнення нових видів проектної 
діяльності, зокрема проектно-технологічної (Л. Забродська, О. Онопрієнко,  
А. Цимбалару, Л. Хоружа, С. Ящук, Л. Онищук та ін.), проектно-рефлексивної 
(П. Лернер та ін.), проектно-впроваджувальної. Їх об’єднує педагогічне 
проектування, результат якого становить проект. Ціннісно-смислова настанова 
його розробника зумовлює множинність проектних практик, наявність різних 
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способів вирішення актуального питання. У такий спосіб метод проектів 
як різновид педагогічного проектування є формою відображення проектної 
культури в освіті. 

У процесі реалізації різних видів проектної діяльності вчитель постає 
співтворцем педагогічної культури, оскільки наділений здатністю продукувати 
нові знання, норми, ідеали, ідеї, гіпотези, образи професійно-педагогічної 
діяльності та поведінки тощо. Він на практиці втілює проекти, відображені на 
рівні нормативно-правової бази інноваційного розвитку освіти, розроблені під 
час фундаментальних і прикладних досліджень (теорії, інноваційні технології 
тощо) як суспільно й особистісно значущі моделі професійної діяльності.

Мета статті – розкрити проектно-впроваджувальну діяльність як 
складову педагогічної інноватики.

«Полісемія (багатозначність) багатьох педагогічних понять призводить 
до того, що визначеність їхнього розуміння досягається тільки в контексті, 
у певній системі міркувань» [5, с. 50]. Поняття «інноваційна діяльность», 
незважаючи на однозначність тлумачення у Положенні про порядок здійснення 
інноваційної освітньої діяльності [19], є багатозначним, що свідчить про його 
родову специфіку. 

Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність. Інновацій-
ною освітньою діяльністю в системі освіти є «діяльність, що спрямована на 
розроблення й використання у сфері освіти результатів наукових досліджень 
та розробок» [19, п. 1.2]. З одного боку, йдеться про розроблення інновацій у 
процесі дослідно-експериментальної роботи [18; 19, розд. 2], а з другого – про 
використання інновацій, власне інноваційну діяльність [19, розд. 3]. На прак-
тиці, аналізуючи інноваційну діяльність закладу освіти, вдаємося до уточнен-
ня: яка саме діяльність мається на увазі (чи розробляємо, чи використовуємо 
в школі інновації). Так, якщо видано наказ про здійснення дослідно-експери-
ментальної роботи всеукраїнського або регіонального рівня, то, зрозуміло, що 
інноваційний потенціал школи − високий; педагогічний колектив у співпраці 
з ученими-дослідниками розробляють інновацію. Як бачимо, розуміння дося-
гається тільки в контексті, що є свідченням полісемії цього поняття як полі-
фукціонального феномену.

Проблема на фундаментальному рівні полягає в тому, що поняття 
«інноваційна діяльность» поєднує дві різні змістово-функціональні моделі. 
Одна відображає логіку наукового педагогічного дослідження (розроблення 
нових знань ученими-дослідниками – ідеї, концепції, підходи, технології 
та ін., що їх на практиці розробляють, апробують педагогічні працівники 
під час експерименту), а друга – логіку впровадження результатів наукових 
досліджень (інновацій) у практику, що докорінно відрізняються як змістовно, 
так і функціонально. «Важливо розрізняти експериментальну й інноваційну 
роботу в школі як різні види робіт, що мають різну логіку, – зазначає професор 
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С. Д. Поляков. – Експериментальна робота має здійснюватися за логікою 
наукової, а інноваційна – не за логікою науки, а за логікою практики» [20]. 
Дослідно-експериментальна діяльність поєднує пошуково-дослідну роботу 
та експериментальну перевірку ефективності інновації, що має істотно 
поліпшити результати освітньої діяльності.

Поняття «інноваційна діяльність» є родовим, тож потребує врахуван-
ня його видової специфіки. Вона полягає в принципових відмінностях між 
дослідно-експериментальною («розроблення» новації) та впроваджувальною 
роботою («використання результатів наукових досліджень та розробок») – ін-
новаційною [19]. Дослідно-експериментальна робота обумовлена специфікою 
цілей та дослідних завдань педагогічного експерименту щодо розроблення ін-
новації ученими, а інноваційна (впроваджувальна) – методичною метою вчи-
теля-новатора. Обираючи інновацію для застосування, він враховує її цільове 
призначення та здатність розв’язувати конкретні проблеми. 

Використання та впровадження інновацій. Відповідно до 
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності 
використанням освітніх інновацій у системі освіти є : «забезпечення доступу 
до них суб’єктам інноваційної освітньої діяльності; зберігання інформації про 
освітні інновації; створення банків освітніх інновацій; поширення інформації 
про освітні інновації; підготовка суб’єктів інноваційної освітньої діяльності 
до використання освітніх інновацій» [19, п. 3.2].

Мовна одиниця «впроваджувати» тлумачиться як «уводити когось 
куди-небудь; втягувати в що-небудь; надавати певного стану; уводити 
що-небудь у дію, практику тощо» [1, c. 161]. У контексті дослідницьких 
завдань йдеться про процес упровадження найновіших досягнень науки 
в практику. Зауважимо, що іноді поряд з терміном «упровадження», яким 
позначають систему заходів для обов’язкового застосування результатів 
наукових досліджень, послуговуються терміном «використання». Остан-
ній позначає процес ініціативного застосування результатів досліджень 
окремими вчителями, педагогічними колективами. Він може мати стихій-
ний та епізодичний характер. Системність у використанні інновацій пе-
редбачає наявність науково обґрунтованої системи діяльності щодо їх 
упровадження, управління цим процесом.

М. Красовицький, Т. Бесіда й А. Сердюк вважають, що «за всієї різно-
манітності підходів до визначення поняття «впровадження» усі дослідники 
погоджуються з тим, що це спеціально організована система вивчення ре-
зультатів фундаментальних і прикладних досліджень та їх втілення в реаль-
ний досвід педагогічної діяльності» [7, c. 25]. Стосовно системи підвищен-
ня кваліфікації педагогічних працівників найповнішим, на думку вчених, є 
визначення П. Карташова: «Упровадження досягнень педагогічної науки – це 
свідомо організована вченими, працівниками органів народної освіти, учите-
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лями, методичними закладами цілеспрямована, науково обґрунтована систе-
ма діяльності щодо вдосконалення практики навчання і виховання на основі 
рекомендацій, які є результатом сучасних наукових досліджень» [7, c. 25]. 

Учені П. Карташов, В. Сластьонін, Л. Подимова та ін. звертають увагу, 
що впровадження інновацій не варто ототожнювати з поширенням передового 
педагогічного досвіду: «Це особливий вид співвідношення теорії і практики, 
що вирізняється зумисними діями й цілеспрямованістю. Будучи спеціально 
організованим, він постає активним процесом, що передбачає подолання 
труднощів, що трапляються на його шляху» [21, с. 39]. Специфіка інноваційної 
діяльності полягає в тісному функціональному взаємозв’язку інновацій з 
педагогічним досвідом, зокрема передовим. Він є об’єктом дослідження 
педагогічної науки, джерелом інноваційної освітньої діяльності. Л. Даниленко 
пише, що передовий педагогічний досвід не є педагогічною інновацією, але 
інновація може ним стати в результаті свого розвитку. Не всі творчі ініціативи 
також стають інновацією. 

Технологічне проектування впровадження інновацій. Основою 
будь-якої діяльності є проектування як процес, результат якого становить 
проект. 

Рис. 1. Структурна модель поняття “проектування”

Поліфункціональність поняття «проектування» в контексті педагогічної 
інноватики полягає в тому, що проектується як «розроблення», так і 
«використання» інновації. З огляду на специфіку дослідно-експериментальної 
роботи результатом педагогічного проектування є проект освітньої інновації. 
Це «вперше створені, вдосконалені освітні, навчальні, виховні, управлінські 
системи, їх компоненти, що мають істотно поліпшити результати освітньої 
діяльності» [19]. «Орієнтація на результат – це вибір змісту інновації, 
відповідно, визначення кінцевої мети інноваційних змін» [2, с. 30]. Водночас 
проект як результат проектування може поставати як технологія ведення 
власне інноваційної  діяльності, що орієнтує на використання інновацій, 
результатів наукових досліджень і розробок, зокрема їх упровадження, 
потребує формування готовності вчителя-практика до застосування інновацій. 

Якщо інноваційна діяльність передбачає проектування процесу 
апробації, адаптації та впровадження інновації, то проектно-впроваджувальна 
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− проектування процесу апробації, адаптації та впровадження інновації за 
допомогою методу проектів. Такий різновид проектування є технологічним, 
оскільки застосовуються проектні технології (метод проектів) у методичній 
роботі. 

Розрізняємо проект як результат педагогічного проектування інновації 
вченими, практиками та проект як технологію (метод проектів) проектування 
процесу впровадження інновації, у результаті якої формується готовність 
учителя до проектно-впроваджувальної діяльності. Адже ефективність процесу 
впровадження освітніх інновацій залежить від їх готовності до реалізації такої 
діяльності, тому метод проектів покладено в основу розроблення технології 
проектно-впроваджувальної діяльності.

По суті, проект – проблема, яка потребує розв’язання з допомогою плану: 
«У житті, у різних сферах діяльності людина повинна не тільки вирішувати 
поставлені й сформульовані кимось проблеми, а й уміти їх самостійно виявляти 
та визначати як мету діяльності. Як зауважив С. Рубінштейн, «перша ознака 
мислячої людини – це вміння бачити проблеми там, де вони є». Проблемне 
бачення дає можливість «схопити» суперечність, іноді конфліктуючі сторони 
того, що вивчається, − пише В. Загвязинський, − розуміти її складність, 
сприймати динаміку, глибше проникати, таким чином, у сутність явищ. Воно 
створює передумови для обґрунтованого передбачення» [5, с. 38].

Інноваційна та проектно-впроваджувальна діяльність. «Інновацій-
на діяльність – це особливий вид діяльності. Її призначення – зміни в спосо-
бах і змісті освітньої практики з метою підвищення її ефективності, − пишуть 
B. Лазарєв і Б. Мартіросян. – Інноваційну діяльність можна розглядати як 
цілеспрямовані перетворення практики освітньої діяльності за рахунок ство-
рення, поширення й освоєння нових освітніх систем або якихось їх компо-
нентів» [10].

Основу та зміст інноваційних освітніх процесів становить інновацій-
на діяльність, «сутність якої полягає в оновленні педагогічного процесу, вне-
сенні новоутворень у традиційну систему, що передбачає найвищий ступінь 
педагогічної творчості» [4, с. 22]. Інноваційну та проектно-впроваджувальну 
діяльність поєднує те, що вони мають на меті «оновлення педагогічного про-
цесу» засобами «внесення новоутворень». Однак, інноваційна діяльність не 
зводиться до застосування інновацій, а охоплює також процес їх розроблення, 
дослідно-експериментальної перевірки та апробації, тоді як проектно-впро-
ваджувальна дає відповіді на питання, які «новоутворення» вибирати та як їх 
ефективно «вносити» в педагогічний процес.

Якщо інноваційна діяльність є процесом уведення інновацій у нав-
чання, виховання та управління загальноосвітнім навчальним закладом, що 
охоплює повний «життєвий цикл» педагогічної інновації [3, с. 18], то проек-
тно-впроваджувальна – завершальні стадії цього циклу, а саме: усвідомлений 
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вибір, апробацію, адаптацію та впровадження інновацій, експериментально 
перевірених і рекомендованих до застосування. Таким чином, проектно-впро-
ваджувальна діяльність як різновид інноваційної передбачає цілеспрямова-
ний, планований та керований процес формування готовності вчителів у піс-
лядипломній освіті до впровадження найновіших досягнень науки в практику. 

Змоделюємо концептуально-логічну схему реалізації інноваційної 
діяльності (рис. 2). 

РЕЗУЛЬТАТ: 
освітня інновація

РОЗРОБЛЕННЯ
новації

ВИКОРИСТАННЯ
інновації

Дослідно-
експериментальна 

діяльність

Проектно-
впроваджувальна 

діяльність

Впроваджувальна 
(інноваційна) робота

Виявлення
проблеми

Розроблення 
ідеї 

Реалізація ідеї:
традиції і новації

Масовий
педагогічний досвід

ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД:
передовий (перспективний) педагогічний досвід; інноваційний досвід

ІННОВАЦІЙНА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Готовність до 
інноваційної діяльності

Професійна 
компетентність

Педагогічна 
майстерність

Рис. 2. Концептуально-логічна схема здійснення 
інноваційної діяльності

Поняття «проектно-впроваджувальна діяльність». Понятійно-
категорійний апарат науки постійно розвивається шляхом уведення нових 
понять і поглиблення розуміння сутності тих, що використовуються. У 
дослідників «формуються уявлення про багатозначність, багатовимірність, 
розвиток педагогічного явища, що збагачує понятійне уявлення, знімає 
багато суперечностей і різнотлумачень…, − пише В. Загвязінський. – Адже 
в реальному педагогічному процесі відбувається їх рух, перетворення змісту 
вказаних понять з однієї форми в іншу. Подібні суперечки щодо дефініцій 
мають далеко не формальний характер, вони відображають поглиблення 
пізнання сутності досліджуваного, повніше відображення його структури й 
динаміки» [5, с. 49−50].
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На підставі мисленнєвого експерименту [13, с. 59−73] розкрито 
сутність і структуру поняття «проектно-впроваджувальна діяльність». Як 
зауважує В. Краєвський, гіпотеза, що висувається на початку мисленнєвого 
експерименту, до певної міри вже втілює модельне уявлення про перебіг 
передбачуваної роботи чи її результати [6, с. 120]. Якщо виходити з 
припущення, що будь-яка діяльність – процес розв’язання проблем [17, с. 
22], то проектно-впроваджувальна діяльність, що виходить на проектування 
способів розв’язання проблем за допомогою інновацій.

По-перше, поняття “проектно-впроваджувальна діяльність” доцільно 
розглядати як якісно нове утворення, результат інтеграції різних передбачень 
у взаємодії. Наявність спільних інваріантних ознак вказує на його родові 
зв’язки із системою понять «педагогічна діяльність», «проектування», 
«проект», «упровадження». По-друге, наявність індивідуальних і спорадичних 
ознак обґрунтовує його поліфункціональність. Як елемент цілісної системи 
термін може існувати самостійно, оскільки входить до моделі професійно-
педагогічної діяльності не всіма своїми гранями, аспектами, якостями, а лише 
тими, що є значимими для конкретного суб’єкта діяльності. По-третє, поняття 
доцільно розглядати як окрему систему (система проектно-впроваджувальної 
діяльності) або елемент системи вищого порядку (технологія, форма науково-
методичної роботи тощо). Це залежить від комбінації та рівня ієрархії 
інваріативних, індивідуальних і спорадичних ознак поняття, спроектованих 
на образ світу суб’єкта проектно-впроваджувальної діяльності. По-четверте, 
системним компонентом поняття є педагогічне проектування, результат якого 
становить проект як технологія розв’язання проблем практики за допомогою 
педагогічних технологій.

Обґрунтовано зміст і структуру поняття «проектно-впроваджувальна 
діяльність», яка представлена покомпонентно: проблематизація, цілепокла-
дання, концептуалізація, прогнозування, моделювання, конструювання, про-
грамування, планування й реалізація, моніторинг. Отже, це технологічна за 
сутністю діяльність, оскільки передбачає самостійне виявлення проблеми в 
професійній роботі вчителя, обґрунтування шляхів її розв’язування з вико-
ристанням педагогічних технологій, розроблення персонал-технології досяг-
нення передбачуваного результату й упровадження цієї технології в практи-
ку [14]. 

Технологічна логіка проектно-впроваджувальної діяльності. 
Технологія проектно-впроваджувальної діяльності [15, с. 314−319] передбачає 
реалізацію науково-методичного проекту, розробленого відповідно до змісту 
й структури поняття цієї діяльності 

Цільове призначення технології проектно-впроваджувальної діяльності 
– розвиток професійного потенціалу вчителя як інтегрованого показника 
готовності до впровадження інновації. 
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Зазначимо, що запропоноване визначення поняття розкриває техноло-
гічну логіку розроблення та реалізації науково-методичного проекту впровад-
ження інновації (таблийя). 

Таблиця
Технологія проектно-впроваджувальної діяльності

Етапи 
технології

Технологічна 
логіка

Структурні 
компоненти проекту

Загальна характеристика 
змісту проектно-
впроваджувальної 
діяльності

1. Проблемно-
пошуковий

Самостійне 
виявлення 
проблеми в 
професійній 
роботі

Проблематизація

Виокремлення сутнісного 
ядра проблеми, розробка 
моделі розв’язання 
Вибір технології як засобу 
вирішення конкретної 
проблеми практики

Цілепокладання
Формування мети проекту 

Конкретизація завдань 

2. Науково-
дослідниць-
кий

Обґрунтуван-
ня шляхів її 
розв’язання з 
використан-
ням педаго-
гічних техно-
логій

Концептуалізація 

Систематизація та аналіз 
зібраного матеріалу з 
метою розкриття 
сутності, з’ясування 
специфіки застосування 
обраної технології
Самоаналіз педагогічного 
досвіду з упровадження 
технології

Прогнозування

Визначення критеріїв 
змін 
Опис очікуваних 
результатів 

3. Практико-
орієнтований

Розроблен-
ня персо-
нал-техно-
логії досяг-
нення перед-
бачуваного 
результату

Моделювання
Розроблення модифіка-
ційної моделі реалізації 
технології

Конструювання 

Конструювання одного 
з варіантів персонал-
технології: адаптований, 
індивідуальний, 
авторський
Технологічний опис етапів 
персонал-технології
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4. Упроваджу-
вально-
результатив-
ний

Упроваджен-
ня цієї техно-
логії в прак-
тику роботи 
вчителів

Програмування
Розроблення змістових 
ліній науково-
методичного супроводу

Планування 
й реалізація

Розроблення поетапного 
плану заходів реалізації 
проекту

Моніторинг Моніторинг якості 
проекту

Персонал-технологія вчителя. Використання поняття «персонал-техно-
логія» обґрунтовується потребою в персоналізації професійної роботи вчителя, зо-
крема щодо впровадження інновацій. Це зміст особистісно орієнтованого навчання 
дорослих, що вказує на один із можливих модифікаційних варіантів застосування 
інновації на практиці конкретним педагогом з метою досягнення передбачуваного 
результату. Таким чином, персонал-технологія, з одного боку, розкриває рівень ін-
дивідуально-виконавської майстерності вчителя, а з другого – технологізує педаго-
гічний досвід суб’єкта проектно-впроваджувальної діяльності в процесі апробації, 
адаптації та впровадження нововведення. 

Специфіка проектно-впроваджувальної діяльності. Її обґрунто-
вують особливості поліфункціонування поняття в різних сферах професій-
но-трудової діяльності. Множинність варіантів її розгортання суб’єктами 
професійної діяльності відображено на рівні поліфункціонування поняття. 
Якщо суб’єктом такої діяльності постає вчитель, то йдеться про застосування 
методу проектів як технології впровадження інновацій у навчально-виховно-
му процесі; керівник школи – в управлінській діяльності, а керівник методич-
ного об’єднання зосереджує увагу на формах науково-методичної роботи, са-
моосвіті; методист інституту післядипломної педагогічної освіти, районного 
(міського) методичного кабінету, інформаційно-методичного центру – на си-
стемі проектно-впроваджувальної діяльності, технології формування готов-
ності вчителів до її здійснення тощо. 

Концептуалізація варіативності в тлумаченні поняття «проектно-впро-
ваджувальна діяльність» обґрунтована науковими уявленнями щодо сформова-
ності образу світу в конкретної людини (Н. Завалова, Є. Климов, О. Леонтьєв, 
Б. Ломов, А. Наришкін, В. Пєтухов, В. Пономаренко, С. Смирнов), що є передумо-
вою й результатом проектно-впроваджувальної діяльності. Образ світу – це осо-
бистісно значуща система знань суб’єкта діяльності, цілісність знань про реаль-
ність, вихідний пункт і результат кожного пізнавального процесу, взаємодії осо-
бистості зі світом. Образів світу стільки, скільки людей, тому одним із чинників 
типізації є професійно-трудова діяльність, зокрема вчителя, керівника школи, ме-
тодиста та ін. Саме специфіка їхньої роботи (Є. Климов) відображає одну з граней 
поняття «проектно-впроваджувальна діяльність» як цілісного утворення. 
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На нашу думку, проектні технології підготовки вчителів можуть бути 
різними, але їх поєднує спільний результат – готовність до інноваційної 
діяльності. Застосування методу проектів для впровадження освітніх 
інновацій розкриває сутність проектно-впроваджувальної діяльності. Вона 
має розроблену відповідну технологію та діагностичний інструментарій, 
що на практиці реалізує концептуальні ідеї методичного менеджменту 
(самоменеджменту) інновацій [12]. Як різновид інноваційної діяльності 
проектно-впроваджувальна діяльність є складовою педагогічної інноватики.
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Мариновская О. Я.
ПРОЕКТНО-ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИННОВАТИКИ
Рассмотрена сущность и особенности полифункционирования поня-

тия «проектно-внедренческая деятельность» как составляющей педагоги-
ческой деятельности. Рассмотрена методология инновационных процессов 
в системе образования, проанализированы научно-психологические источ-
ники, научные исследования, в которых раскрыт феномен инновационной 
деятельности. Представлены обоснования закономерностей и принципов 
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формирования готовности учителей к проектно-внедренческой деятельно-
сти, охарактеризована специфика инновационной деятельности, приведена 
структурная модель понятия «моделирование» и концептуально-логическая 
схема осуществления инновационной деятельности. Дано обоснование тех-
нологии проектно-внедренческой деятельности, определено целевое назна-
чение данного процесса, освещена система развития профессионального 
потенциала учителя как интеграционного показателя готовности к внедре-
нию инновации, представлено авторское определение логики реализации 
научно-методического проекта внедрения инновации, обобщены соответ-
ствующие выводы.

Ключевые слова: инновационная деятельность, проектно-внедренче-
ская деятельность, проектирование, проект.

Marynovska O. Y.
PROJECT IMPLEMENTING AS A COMPONENT 

PEDAGOGICAL INNOVATION
In the article, the essence and the peculiarities of the polyfunctional term 

“project-implementation activity” as a component of a pedagogical activity are 
discovered. The author described the methodology of the innovative processes in 
the education system, conducted the analysis of the scientific and psychological 
sources as well as the researches which provide the phenomenon of the innova-
tive activity. In the article content, the dependency and the principles of the for-
mation of the teachers’ readiness for the project and implementation activity was 
provided; the structural model of the term “modeling” as well as the conceptual 
and logical scheme for the innovative activity was represented. The specification 
of the technology of the project-implementation activity was described; the pur-
pose of this process was defined; the system of the development of a teacher’s 
professional potential as an integrated index of the readiness to implement inno-
vations was represented; the author’s definition of the logics of the scientific and 
methodological project implementation of innovations was provided; the corre-
sponding conclusions were generalized.

Keywords: innovative activity, project and implementation activity, 
projecting, project.
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Визначено зміст поняття «анотація» 
як об’єкта авторсько-правової охорони. Оха-
рактеризовано основні аспекти анотації як 
невід’ємної частини статті, особливості пере-
кладу анотацій з використанням фраз, встав-
них слів, кліше тощо, властиві науковому сти-
лю англійської мови: пасивний стан дієслова, 
стилістичні фігури, особливості синтаксису 
тощо. Розглянуто труднощі та проблеми пе-
рекладу анотації до наукової статті з україн-
ської мови на англійську та наведено перелік 
відповідників обома мовами. Окреслено 
можливості використання перекладацьких 
методів і прийомів. Запропоновано авторсь-
кий досвід виконання перекладів текстів на-
уково-технічного характеру та анотацій до 
наукових статей на англійську мову.

Ключові слова: анотація, еквівалент-
ність, науковий стиль, перекладацькі транс-
формації. 

У зв’язку із сучасними тенденціями 
глобалізації та прагненням України увійти в 
європейський освітній простір актуальним 
стає питання перекладу анотації до наукової 
статті для співвіднесення вітчизняних під-
ходів до оформлення публікацій із міжна-
родними нормами. Саме анотація забезпе-
чує первинне знайомство читача з науковою 
працею, є важливою  для систематизації й 
пошуку наукової літератури та інших дже-
рел інформації. Вимоги до анотації мають 
певні відмінності, проте в усіх наукових ви-
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даннях анотація має виконувати однакову функцію – ознайомлення читача зі 
змістом проведеного дослідження, його результатами і практичним значен-
ням. Тому від професіоналізму та якісної підготовки тексту анотації знач-
ною мірою залежить ставлення читача до видання. З огляду на це важливим 
убачається розроблення теоретичних і практичних засад перекладу анотації 
з української мови на англійську й ознайомлення з ними науково-педагогіч-
ної спільноти в Україні. 

Теоретико-методологічну базу нашого дослідження становлять праці    
А. А. Гречихіна (типологічна модель анотації), В. Н. Комісарова, В. В. Коптіло-
ва, В. Г. Гака, Б. Б. Григор’єва (теорія і практика перекладу), Р. К. Міньяра-Бело-
ручева (теорія і методи перекладу), В. Г. Гака, Б. Б. Григор’єва, Д. Е. Розенталя 
(еквівалентність перекладу), Т. А. Казакової (практики перекладу), В. Н. Кара-
бана, І. В. Корунця, О. М. Кінщака, І. В. Гарника (переклад текстів науково-тех-
нічного характеру).

Мета статті – надати обґрунтування комплексу засобів перекладу 
анотації.

Основними критеріями творчої діяльності людини вважаються 
оригінальність і творчий характер. Стаття захищається законодавством 
про інтелектуальну власність за умови, якщо це оригінальний твір 
творчого характеру. Відповідно до словника з інтелектуальної власності, 
«стаття – це твір, що детально висвітлює певну тему, питання, 
містить елементи їх аналізу та призначення для періодичного видання 
або неперіодичного збірника як складова частина його основного тексту» 
[12, с. 216]. Словником української мови [20, с. 670] статтю визначено як 
науковий або публіцистичний твір невеликого розміру в збірнику, журналі, 
газеті й т. ін.

Науковий стиль як різновид літературної мови обслуговує різні галузі 
науки та реалізується в наукових статтях, монографіях, наукових доповідях, 
науково-технічній літературі тощо. Писемна мова – основна форма реалізації 
наукового стилю, який має низку екстралінгвістичних та інтралінгвістичних 
особливостей.

Звернемося до визначення поняття «стиль». За словником [20, с. 697-
698], стиль – це сукупність особливостей у побудові мови, манера словесного 
викладу. 

 У цій статті ми розглядаємо твори наукового характеру, а саме наукові 
статті (первинні твори) та анотації (похідні твори) до них. 

Науковий стиль англійської мови характеризується логічною послідов-
ністю викладу, традиційністю, впорядкованою системою зв’язків між части-
нами висловлювання, прагненням автора до точності, стислості, однознач-
ності висловлювання за збереження насиченості змісту [3, с. 120]. 

Розглянемо визначення поняття анотація.
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 У словнику-довіднику з інтелектуальної власності наведено таке 
визначення: анотація (annotation) – це коротка характеристика видання 
з точки зору змісту, цільового і читацького призначення, форми та інших 
особливостей. Включає також відомості про автора. Вміщують у книгах, 
брошурах, анотованих тематичних планах випуску видань, рекламних 
матеріалах, бібліографічних посібниках [12, с. 36]. 
 Відповідно до словника [4, с. 32], анотація – це стисла бібліографічна 
довідка, характеристика змісту книги, статті і т. ін.; коротка характери-
стика змісту документа, його частини або групи документів.

Згідно з державним стандартом ГОСТ 7.9–1995 «Система стандартів 
з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Реферат і анотація. Загальні 
вимоги» [7] анотація є невід’ємною частиною наукової статті. 

Обсяг анотації визначено у 500-600 друкованих знаків. Проте в електронних 
версіях зарубіжних наукових видань вона становить близько 1200 знаків. 

У ГОСТ 7.86–2003 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та 
видавничої справи. Видавництва. Загальні вимоги до видавничої анотації» 
[8] видавничою називається анотація, яка містить коротку характеристику 
видання з погляду її цільового призначення, змісту, видавничо-поліграфічної 
форми та інших його особливостей. 
 У ГОСТ 7.9–1995 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та 
видавничої справи. Реферат і анотація. Загальні вимоги» [7] зазначено, що 
в анотації має міститися характеристика основної теми дослідження, цілі 
роботи та її результати. 
 Таким чином, анотація є короткою характеристикою твору й 
використовується у видавничій справі для попереднього ознайомлення читача 
з твором та визначення доцільності детального його вивчення. 

Загальні вимоги до складання анотацій викладено у ГОСТ 7.86 – 
2003 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. 
Видавництва. Загальні вимоги до видавничої анотації» [8]. Зокрема, до 
них відносять такі критерії: лаконічна, конкретна форма викладу (500-600 
знаків), використання загальноприйнятої лексики, надавати пояснення 
малозрозумілим словам, об’єктивний виклад матеріалу. Анотація не має 
містити другорядної інформації; використовуються загальноприйнята 
лексика і термінологія, прості мовні конструкції. 

Під час складання анотації можуть використовуватися скорочення, але 
тільки загальноприйняті, котрі не вводять в оману читача. Перелік можливих 
скорочень наведено у ГОСТ 7.12–1993. «Бібліографічний запис. Скорочення 
слів російською мовою. Загальні вимоги і правила» [6].

Мета складання анотації – стисло охарактеризувати статтю таким 
чином, щоб читач повністю зрозумів зміст виконаного дослідження і визначив, 
наскільки доцільно для нього ознайомитися з повним текстом роботи. 
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Анотація виконує різні функції, зокрема: пошук, інформування читача про 
питання, що його цікавить, критичний аналіз або оцінювання змісту роботи. 

Відповідно до змісту та способу використання А. А. Гречихін [9] 
розрізняє такі види анотацій: описова (викладається загальний зміст статті та 
вказано на відмінності), критична (крім описування змісту надається оцінка 
ефективності статті) та деякі інші, рекомендаційна (оцінюється доцільність 
тексту для визначеного кола читачів).

Основою типологічної моделі сучасної системи анотацій А. А. Гре-
чихін [9] вважає три ознаки: функціональну, повноту відображення змісту, 
кількість анотованих видань (творів, документів). За найсуттєвішою 
функціональною ознакою виокремлюють такі родові категорії анотації: 
сигнальну, або додаткову, що властива виданням державної бібліографії; 
оціночну, яка відображає науково-допоміжну або критичну бібліографію; 
рекомендаційну, що становить відповідний вид бібліографії. За повнотою 
відображення розрізняють дві категорії анотацій – загальну й аналітичну. 

За походженням слід виокремлюють оригінальні та похідні твори. До 
оригінальних належать ті, під час створенні яких не потрібно отримувати 
дозвіл від іншого автора, як це відбувається у випадку з похідними. 

Анотація як похідний твір охороняється авторським правом згідно зі 
ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [10]. «Похідний 
твір – твір, що є творчою переробкою іншого існуючого твору без завдавання 
шкоди його охороні (анотація, адаптація, аранжування, обробка фольклору, 
інша переробка твору) чи його творчим перекладом на іншу мову». 

Одна з вимог до анотації – переклад її однією з іноземних мов, 
найчастіше англійською.

Переклад – це вираження у достовірному й неспотвореному вигляді 
(змісту і стилю) мовою, що відрізняється від оригіналу. Перекладені твори 
охороняються авторським правом як творча інтерпретація твору іншою 
мовою без завдавання шкоди правам автора оригінального твору [12, с. 154].

Ми вважаємо, що основним завданням перекладу є вираження мовою 
перекладу змісту, висловленого мовою оригіналу, дотримуючись вимог стилю 
оригінального твору та законів і норм мови. При цьому переклад має властиву 
тільки йому систему методів та прийомів. 

Згідно зі ст. 20 Закону України «Про авторське право і суміжні права» 
[10]: «Перекладачам і авторам інших похідних творів належить авторське 
право на здійснені ними переклад, адаптацію, аранжування або іншу 
переробку». 

Таким чином, на законодавчому рівні закріплено право перекладача на 
переклад, проте він має відповідати певним вимогам і критеріям.

А. П. Сергєєв вважає об’єктом авторського права лише творчо 
опрацьований літературний переклад [21, с. 62]. Переклад тексту шляхом 
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використання еквівалентних слів під текст оригіналу потребує не творчості, а 
лише знання відповідних мов; він близький не до творчої, а механічної роботи. 

У перекладі важливо відображати зміст, використовуючи словосполу-
чення й звороти, властиві мові перекладу, тоді як у мові оригіналу їх може 
зовсім не бути. Так, В. Н. Комісаров [15; с. 31] переконаний, що «основні трудно-
щі, які постають перед перекладачем, пов’язані з особливостями мов і способами 
їх використання для найменування об’єктів та описування ситуацій». 

Які прийоми й методи слід застосовувати, щоб правильно перекласти 
текст анотації? 

Для перекладу анотації з української на англійську доцільно засто-
совувати загальнонаукові та спеціальні лінгвістичні методи і прийоми, як за 
будь-якого перекладу: аналіз, синтез, узагальнення, генералізація, конкрети-
зація, упущення, додавання, перестановки, різні види перекладацьких транс-
формацій тощо. Потрібно використовувати чітко визначені поняття і терміни, 
уникати описування. Неприйнятним вважається описовий переклад, так зва-
ний вільний та дослівний. Переклад анотації має цілком відображати зміст 
тексту оригіналу без зайвих додавань та упущень деталей і відповідати вимо-
гам і нормам стилю мови перекладу. 

Дослівним вважають машинний (комп’ютерний) переклад, який не 
є власне перекладом, не відповідає встановленим вимогам, оскільки він не 
осмислений. Слова в такому тексті перекладено поза контекстом; як правило, 
спостерігаються невдалі використання слів з синонімічного ряду, що може 
призвести до спотворення змісту тексту. 

Творчий переклад характеризується розумінням тексту й застосуванням 
влучних відповідників з-поміж усіх можливих із синонімічного ряду або 
контексту. При цьому важливо, щоб кожна одиниця перекладу передавала 
обсяг значення максимально наближений до мови оригіналу.

Зауважимо, що не все перекладається дослівно, оскільки є значні 
відмінності між мовами, особливо це стосується мов, які належать до різних 
мовних груп і відрізняються за типами. Англійська та українська мови – 
аналітична і синтетична мови відповідно. За сутністю та принципами побудови 
вони зовсім різні. Основне завдання перекладача – передати зміст тексту 
оригіналу мовою перекладу [2, с. 6]. Постає важливе питання еквівалентності 
перекладу, тобто його відповідності оригіналові.

Для досягнення еквівалентності під час перекладу використовуються 
перекладацькі трансформації: лексичні, граматичні, лексико-граматичні, лек-
сико-семантичні. Це зумовлено відмінностями між українською та англійсь-
кою мовами на рівнях системи, норми та узусу. Також існують деякі відмін-
ності наукового стилю української та англійської мов.

Отже, під час виконання перекладу важливо правильно розуміти 
зміст анотації та дібрати відповідні до методів перекладу перекладацькі 
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трансформації (лексичні, граматичні, синтаксичні) для досягнення мети. В 
анотації до статті та її перекладі потрібно уникати скорочень слів і вживання 
слів у непрямому значенні.

Перекладаючи тексти наукового характеру, слід дотримуватися чітких 
правил і зворотів. Так, І. С. Алексєєва справедливо вважає, що когнітивна інфор-
мація, втілена в оригіналі, потребує еквівалентного об’єктивного відображення у 
перекладі [1, с. 166-167]. Особливо це стосується таких понять під час перекладу 
англійською мовою: семантика підмета, різні засоби вираження пасивного стану, 
велика кількість слів з абстрактним значенням для відображення високого рівня 
узагальнення даних та їх об’єктивності, чітка номінативність тексту (для підви-
щення рівня абстрактності дія відображається не через дієслово, а через іменник).

Р. К. Мінь’яра-Бєлоручев [17, с. 98] вважає, що додаткові дії перекладача 
зумовлені лексико-семантичною трансформацією, яка припускає збереження 
семантичної структури, при цьому змінюється план вираження.

Для того щоб перекласти анотації і тексти наукового характеру доцільно 
звернутися до семантичного способу перекладу. Він полягає у якнайповнішому 
переданні контекстуального значення елементів вихідного тексту в одиницях 
мови, якою здійснюється переклад, переконана Т. А. Казакова [13, с. 14]. 
Спостерігається взаємодія двох стратегій: орієнтування на спосіб вираження, 
прийнятий у мові, якою здійснюється переклад, і збереження особливостей 
вихідної форми висловлювання. Тобто за допомогою виражальних засобів 
іноземної мови має передаватися зміст твору, викладений мовою оригіналу.

Розглянемо особливості перекладу анотації до наукової статті.
Лексичний склад анотації характеризується вживанням значної кіль-

кості дієслів, щоб пояснити читачу, що саме було зроблено автором статті, яким 
чином і яких результатів було досягнуто. Для цього використовуються відповід-
ні мовні засоби. Розглянемо найпоширеніші дієслова в обох мовах (табл. 1).

Таблиця 1. Переклад дієслів на –но, –то. 

Українське дієслово Англійський відповідник

Розкрито, розглянуто is/are revealed
Окреслено, описано, зображено is/are described/depicted
Охарактеризовано is/are characterized
Подано is/are given
Зазначено is/are mentioned
Визначено is/are defined
Знайдено is/are found
Узагальнено is/are generalized
Акцентовано увагу на the emphasis is put/set on
Висвітлено питання the issue is described/depicted
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Усталеною практикою складання анотацій українською мовою є 
частотне використання дієслів на -но, -то, тобто у пасивному стані. Можливий 
варіант перекладу наведено у правій графі таблиці 1. Водночас що англійська 
мова не «любить» пасиву, що й потрібно за можливості уникати під час 
перекладу анотації з української на англійську. 

Вважаємо за потрібне наголосити, що емоційно-експресивної лексики 
в науковій статті та анотації немає, або, як зазначає І. В. Арнольд [3, c. 122], 
вона дуже особлива. Як правило це кількісна експресивність: long before, very 
far from innovation, much more limited, almost all of which, very effective, much 
the same, most essential, very diverse sorts.

До граматичних особливостей наукового стилю Ж. М. Зеніна[11, 
c. 4] відносить використання обмеженої кількості усталених граматичних 
форм, що дає можливість викладати матеріал досить лаконічно. Тобто, слід 
використовувати сукупність форм, конструкцій і зворотів, властивих сучасній 
англійській науково-технічній літературі.

На морфологічному рівні у тексті наукового стилю переважають іменні, 
а не дієслівні конструкції, що надає можливість більшого узагальнення без 
необхідності зазначати час дії. 

Важливим моментом під час перекладу є порядок слів. В українській та 
англійській мовах роль і місце кожного слова у реченні та порядок слів у ньому 
істотно відрізняються. Англійська мова консервативніша, у ній традиційно 
зберігається сталий порядок слів у реченні. Як правило, порядок слів у 
реченні в англійській мові прямий. Для зв’язування речень між собою іноді 
використовується інверсія. Відповідно до словника стилістичних термінів [18, 
c. 79], інверсія – це стилістична фігура, що означає відхилення від звичайного 
(прямого) порядку слів у реченні, унаслідок чого переставлений елемент 
речення стає стилістично забарвленим. У науковому стилі англійської мови 
можуть використовуватися пасивний стан дієслова і його безособові форми 
(напр., it is used).

Розглянемо особливості перекладу словосполучень (табл. 2).

Таблиця 2. Словосполучення, вирази і звороти, властиві науковому 
стилю української та англійської мов

Український варіант Англійський аналог
Ставиться питання the issue is set влучні
Автор вважає, що це є ... the author considers it to be ...

Автор характеризує the author characterizes/ gives 
characteristics

Автор порівнює the author compares
Перераховуються питання the issues are listed 
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Наведено приклад for example, here is the example
Підкреслюється важливість … the importance of … is emphasized 
Статтю присвячено the article is dedicated to…
У статті йдеться / повідомляється the article talks about/informs
Основна увага у статті 
приділяється the article is focused on

У статті надано аналіз analysis of … was carried out
В основу роботи покладено the background of the article is …
Автор зупиняється на таких 
проблемах (питаннях) / автор 
торкається питань

the following issues are touched upon y 
the author 

Стосується питань the issues of … are covered
Метою статті є показати/розкрити the article is aiming at revealing
Автор прагне пояснити/розкрити/ 
поділитися власним баченням 
проблеми

the author is willing to explain / reveal/ 
share his own vision (interpretation) of 
the problem

Метою статті є глибоке вивчення the article is aiming at in-depth study
Автор ставить за мету 
проаналізувати the author sets the goal of analyzing 

У статті наведено огляд the article provides an overview 
Основна проблема/виклик полягає у a major problem/ challenge is in
Читачам пропонується the readers are offered
У статті міститься велика кількість... the article contains a variety of ...
З огляду на проблему considering the problem
Ставиться питання the issue is set
Автор вважає, що це є ... the author considers it to be ...
Наведено приклад for example, here is the example
Автор порівнює the author compares
Перелічуються питання the issues are listed 

Автор характеризує the author characterizes/ gives 
characteristics

Підкреслюється важливість … the importance of … is emphasized 

Отже, під час перекладу тексту анотації англійською мовою слід 
дотримуватися наукового стилю викладу матеріалу з притаманними йому 
фразами, мовними зворотами й конструкціями.

Сучасний науковий стиль характеризується прагненням до синтаксич-
ної компресії – стиснення, скорочення обсягу тексту при збільшенні обсягу ін-
формації. Це виявляється в особливостях побудови словосполучень і речень. 



182

Ук р а ї н с ь к и й  п е д а го г і ч н и й  ж у р н а л . 2 0 1 5. №  2

Науковий стиль української мови характеризується переважанням 
складнопідрядних речень. Прості речення зазавичай використовуються з для 
вираження основної думки (табл. 3).

Таблиця 3. Приклади перекладу речень в анотації
Український варіант Англійський аналог

Автор звертає увагу на ... Author’s attention is paid to ...
Було застосовано метод … аналізу The method of … analysis was used
Таким чином, зібрані дані 
становлять особливий інтерес, 
оскільки вони сприяють... 

Therefore the collected data is of 
special interest as it promotes…

Відповідно до даних, які було 
зібрано в результаті дослідження…

According to the data collected as a 
result of the research…

Цей аспект до цього часу 
залишався поза увагою дослідників

The aspect was out of the researchers’ 
attention before

Описано декілька чинників Several factors are described
Звертається увага на те, що 
потрібно логічно поєднати...

Attention is drawn to the need of the 
logical combination...

Все перераховане є предметом 
системного аналізу

All of the mentioned is the subject to 
system analysis

Описано методологію на основі 
компетентнісного підходу

The methodology based on the 
competence approach is described

Вивчається стратегічний 
менеджмент Strategic management is studied

Описано місію та завдання … The mission and tasks of … are described
Запропоновано шляхи розв’язання 
проблем

The ways of solving the problems are 
suggested

Основна увага приділяється 
переважно ... Attention is paid mostly to ... 

Приділяється увага одному з 
найважливіших аспектів

Attention is drawn to one of the most 
important aspects

Таким чином, прості речення чітко виділяються з-поміж складно-
сурядних і містяь особливе смислове навантаження. Передавання інфор-
мації простими реченнями можливе, зокрема, за умови використання та-
кого прийому, як членування речення. Застосування цього прийому може 
бути зумовлено семантичними або стилістичними причинами, наприклад, 
великий обсяг інформації, який під час перекладу краще сприйматиметь-
ся у вигляді двох-трьох коротких речень.
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Під час перекладу текстів науково-технічного характеру, наголошує      
В. Н. Комісаров [15, с. 163-164], слід зважати на відмінності систем англійської 
й української мов. Так, в англійській мові здебільшого переважають 
прості речення. Це менш властиво українській мові, в якій найчастіше 
використовуються поширені складні речення, зокрема, складнопідрядні.

Іншим аспектом перекладу, що заслуговує на особливу увагу, ми 
розглядаємо полісемію, або багатозначність слова. Вона визначає творчий підхід 
до виконання перекладу, необхідність обрати найбільш вдалі й точні еквіваленти. 
У багатозначності слова В. Г. Гак вбачає труднощі для перекладу [5, с. 15], 
оскільки кожне з декількох значень може передаватися низкою синонімів. Проте 
ми вважаємо за доцільне наголосити на відмінностях у синонімічному ряду, адже 
слова відображають різний ступінь смислового навантаження. Тобто перекладач 
має визначити, якому саме слову з ряду слід надати перевагу, щоб якнайповніше й 
якнайточніше відобразити зміст висловлювання.

Таким чином, полісемія визначає творчий підхід до виконання 
перекладу, необхідність дібрати найбільш вдалі й точні еквіваленти. Знання 
семантики слова, усього змісту, що може передаватися певною лексичною 
одиницею, дає змогу змінювати переклад у допустимих межах. 

Відомо, що для виконання перекладу слід володіти обома мовами на ви-
сокому рівні. Так, В. Н. Карабан [14, с. 13] підкреслює, що необхідно мати ґрун-
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товні знання про особливості граматики, теорії перекладу, особливості пере-
кладу творів наукового стилю, граматичні та лексичні перекладацькі відповід-
ники, перекладацькі трансформації та різні способи перекладу мовних явищ. 

До перекладу висуваються дещо суперечливі вимоги, які потребують 
творчого підходу до розв’язання завдань. Серед перекладачів поширена 
думка, що у перекладі потрібно відтворити слова й думки, виражені мовою 
оригіналу [16, с. 14-16]. Під час перекладу слід використовувати такі самі типи 
речень чи засоби милозвучності, щоб не порушувати стиль автора, водночас 
відтворюючи стиль перекладача. 

Варто наголосити, що переклад анотації може потребувати дещо іншого 
підходу. Головне її завдання – достовірно передати суть і результати наукової 
статті. Тексти анотацій українською та англійською мовами не можуть бути 
тотожними, оскільки між обома мовами є значні відмінності. Типи речень 
можуть і повинні відрізнятися. 

Основна проблема перекладу – еквівалентність. Д. Е. Розенталь [19, 
с. 8-9] підкреслює необхідність правильно обирати лексичний еквівалент, 
оскільки невдалий вибір слова може призвести до підміни поняття. Це 
справедливо щодо будь-якої мови.

Текст перекладу ніколи не може бути повним та абсолютно еквівалент-
ним тексту оригіналу [15, с. 118]. Цю позицію можна пояснити багатьма при-
чинами. По-перше, не все слід перекладати, оскільки результат може вияви-
тися неприйнятним з погляду невідповідності результату законам мови, якою 
здійснено переклад. По-друге, значення слів-відповідників можуть відрізня-
тися за обсягом інформації, яку вони передають. Тобто одне зі слів може мати 
вужче або набагато ширше значення, ніж слово в іншій мові, що унеможли-
вить правильне виконання перекладу.

Проте перекладацькі еквіваленти майже ніколи не бувають рівнознач-
ною заміною, а мають суб’єктивний характер. Вони визначаються за прин-
ципом репрезентативного відбору, який може відображати лише певні озна-
ки первинного об’єкта мови оригіналу. Тому від перекладача залежить, яким 
саме ознакам надавати перевагу.

Відомий французький науковець і лінгвіст В. Г. Гак [5, с 10-11] 
розрізняє такі рівні еквівалентності: формальний (відображається анало-
гічними мовними формами), смисловий (сума елементарних значень, які 
утворюють загальний смисл обох фраз, однакова, а спосіб вираження різ-
ний), ситуативний (мовні форми та елементарні значення різні, хоча опи-
сується однакова ситуація).

Таким чином, еквівалент не може обиратися шляхом механічної заміни 
слів. Слід визначити роль слова у перекладі, встановити взаємодію семантич-
них, лексичних і функціональних характеристик та особливості лексичного 
змісту в обох мовах.
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Складність добору перекладацьких еквівалентів пояснюється аси-
метрією лексичних, семантичних, стилістичних виражальних засобів 
мови перекладу як основи перекладу й мови оригіналу як основи інтер-
претованого твору. Граматичне значення слова створюється відношенням, 
яке виникає між словами, що поєднуються на основі певного виду підряд-
ного зв’язку.

Анотація завжди оформлюється відповідно до чинних державних 
стандартів, згідно з вимогами суб’єкта видавничої справи, двома-трьома 
мовами, одна з яких міжнародна (найчастіше англійська). 

Основне завдання під час перекладу анотації – стисло передати зміст 
виконаного дослідження, чітко дотримуючись стилю висловлювання, та 
відобразити важливість отриманих результатів. 

Рекомендації щодо перекладу анотації:
● достовірно передати суть виконаного дослідження та результати 

наукової статті;
● застосувати загальнонаукові та спеціальні лінгвістичні методи; 
● обрати контекстуальні еквіваленти відповідно до семантичного 

способу перекладу;
● правильно обрати відповідники із синонімічного ряду з огляду на 

полісемію слова;
● суб’єктивно обрати перекладацькі еквіваленти відповідно до рівнів 

еквівалентності;
● для досягнення еквівалентності під час перекладу використовувати пе-

рекладацькі трансформації: лексичні, граматичні, лексико-граматичні, 
лексико-семантичні та ін.
Переклад завжди контекстуальний, тобто потребує творчого підходу 

та глибокого осмислення матеріалу, що перекладається, для вираження його 
суті англійською мовою відповідно до її законів. 

Виконати переклад анотації до наукового твору автор може само-
стійно, застосовуючи відповідні методи, прийоми та перекладацькі транс-
формації. Для цього слід чітко визначити, якими саме лексичними засоба-
ми він прагне це зробити, та вдало дібрати лексичні, граматичні й стилі-
стичні еквіваленти.

Запропоновані автором відповідники можуть використовуватися 
у практичній діяльності авторів для виконання перекладу анотацій до 
наукових статей. 
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Войтко О.
К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ АННОТАЦИИ К НАУЧНОЙ СТАТЬЕ 

С УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА НА АНГЛИЙСКИЙ 
Определено понятие «аннотация» в качестве объекта авторско-правовой 

охраны. Дана характеристика главным аспектам аннотации как неотъемлемой ча-
сти научной статьи, раскрыты особенности перевода аннотаций с использованием 
фраз, вставных слов, клише и т. д., свойственных научному стилю английского 
языка: пассивный залог глагола, стилистические фигуры, особенности синтакси-
са. Раскрыты трудности и проблемы перевода аннотации к научной статье с укра-
инского языка на английский и приведен перечень соответствий на обоих языках. 
Указаны возможности использования переводческих методов, приемов и транс-
формаций. Предлагается авторский опыт переводов текстов научно-технического 
характера и аннотаций к научным статьям на английский язык.

Ключевые слова: аннотация, эквивалентность, научный стиль, пере-
водческие трансформации.

Voitko O.
TO THE ISSUE OF UKRAINIAN-ENGLISH TRANSLATION OF THE 

ANNOTATION (ABSTRACT) TO THE SCIENTIFIC ARTICLE 
A detailed analysis of annotation (abstract) is made by the author. The notion of 

«annotation» (abstract)” as the object under copyright protection is defined as well as 
the role of annotation in the scientific work. The objective of the paper is to reveal the 
main aspects of the abstract as a part of the scientific article, explain specific features of 
translating annotations, the use of passive voice, clichés proper to the scientific style of 
the English language, syntax peculiarities. Translation difficulties of the abstract to the 
scientific article in Ukrainian-English translation are tackled by the author. The problem 
if translation equivalence is raised as the most important one. The author suggests some 
ready-made equivalents in both languages in words, phrases and sentences to make the 
process of translation easier. The author draws attention to creative translation based on 
deep knowledge of theory and practice of translation, finding equivalents, understanding 
equivalence levels, situational context translations, using expressive means of language. 
The author gives explanation of reasons for using translation methods, techniques and 
translation transformations to achieve the goal in translation. Contemporary scientific 
style is characterized as one aspiring to the syntax compression and reducing the text while 
increasing information volume. It can be seen in the specific of sentences structure. The 
examples and recommendations are drawn from the author’s experience in performing 
English-Ukrainian translations of scientific and technical articles and abstracts to those. 
It is crucial to choose lexical and grammatical means for performing translation properly.

Key words: annotation (abstract), scientific style, polysemy, equivalence, 
translation transformations.
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Оскільки саме зміст шкільних історич-
них курсів найбільше сприяє вихованню мо-
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ним історичним досвідом, формування навичок ефективної праці й самоосвіт-
ньої діяльності впродовж усього життя, збереження і примноження цінностей 
національної культури та громадянського суспільства, розвиток і зміцнення 
єдиної, суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держа-
ви як невід’ємної складової європейської та світової спільноти. 

З 2014/15 навчального року в загальноосвітніх навчальних закладах 
впроваджено в навчальний процес навчально-методичний комплект «Всесвіт-
ня історія. Історія України» для учнів 6-го класу. Актуальність його зумовлена 
переходом до нової програми 2012 р., побудованої відповідно до Державного 
стандарту освіти 2011 р. Ця програма істотно відрізняється від попередньої як 
за змістом, так і за методикою проведення уроків. 

Свій аналіз розпочнемо з підручника 
«Всесвітня історія. Історія України» (О. Поме-
тун, П. Мороз, Ю. Малієнко). Кожен параграф 
підручника є цілісною системою компонентів 
змісту, що забезпечують розв’язання завдань 
конкретного уроку, орієнтовані на активну 
діяльність учня і, на нашу думку, можуть бути 
реально засвоєні всіма школярами на уроці. У 
підручнику вдало поєднано основний (інфор-
маційний) текст, візуальний ряд, включно з 
поліграфічним дизайном, та методичну скла-
дову для опрацювання учнями й вчителем 
кожної теми та розділу загалом.

Аналіз структури підручника дає змогу 
стверджувати, що авторами закладена ідея 
активного залучення учнів до пізнання історії 
стародавнього світу на всіх етапах уроку. 

Зокрема, передбачено роботу з документами, що забезпечуватиме набуття 
учнями важливих первинних дослідницьких навичок роботи з доступними 
джерелами знань, зокрема адаптованими уривками з історичних творів, 
ілюстраціями, картами тощо. Водночас у висвітленні основних понять курсу, 
складних історичних явищ оптимально поєднано науковість і доступність. 

Систему пізнавальних завдань підручника можна розподілити за такими 
групами:

● завдання для опрацювання тексту, вміщені перед кожним пунктом на 
початку тексту (адже учні мають розуміти, навіщо вони опрацьовують 
той чи інший текст і яким має бути результат); 

● проблемні завдання;
● завдання на розвиток критичного мислення учнів (подається через завдан-

ня «запитайте», «доведіть», «порівняйте», «висловіть власну думку»);
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● завдання на осмислення нового матеріалу, вміщені всередині тексту 
пункту, найчастіше вони супроводжують документи й ілюстрації;

● різнорівневі завдання для повторення та осмислення результатів уроку, 
вміщені наприкінці параграфа.
Велика кількість різнорівневих завдань дає кожному вчителеві 

можливість організувати навчання відповідно до індивідуальних особливостей 
дітей та рівня класу. Виконання завдань передбачає диференціацію з 
урахуванням різного рівня розвитку дітей (з кількох запропонованих вони 
можуть вибрати простіший або складніший варіант). Завдання для учнів, 
котрі формулюються як «дайте власну оцінку», «висловіть своє ставлення, 
думку», «поясніть, як ви розумієте», «запропонуйте коментар до події, 
факту, явища», «поясніть, що тут є найціннішім і найважливішим саме для 
вас», «запропонуйте свій варіант розвитку подій» тощо, на нашу думку, 
передбачають оптимальне поєднання різних форм навчання: індивідуальної, 
парної, групової та колективної, що зазначено в інструкціях до виконання 
завдань. Це дуже важливо в контексті формування ключових, соціальної та 
громадянської компетентності учнів, на що націлює Державний стандарт 
освіти 2011 р. 

З метою реалізації вимог компетентнісного підходу в підручнику як 
окрему структурну складову також уведено спеціальні уроки – практичні 
заняття. На нашу думку, це має забезпечити максимальні можливості 
самостійної роботи учнів як на уроці, так і вдома.

Виховна функція підручника полягає в тому, що його зміст спрямований на 
формування загальнолюдських цінностей, історичної (соціальної) самосвідомості 
учнів; виховання у них шанобливого та толерантного ставлення до історії, релігії, 
культури свого та інших народів світу; розвиток ціннісних орієнтацій і переконань, 
творчого й критичного мислення; художньо-естетичної культури.

Зауважимо, що вперше в українському підручникотворенні з історії 
після кожного розділу підручника подано спеціальну рубрику, присвячену 
пам’яткам культури стародавнього світу, які зберігаються в музеях України. 
Вона містить коротку інформацію та посилання на сайти музеїв, якими можна 
скористатись для уявних екскурсій, підготовки учнями повідомлень тощо. 
Ця рубрика, на нашу думку, сприятиме поглибленню пізнавального інтересу 
учнів, формуванню поваги до історичної науки, її пам’яток на теренах 
України, розвиток у шестикласників умінь використовувати додаткові джерела 
інформації. Таким чином, у підручнику поєднуються пізнавальна та виховна 
функції, посилюється вага світового контексту української історії. 

Одним із найважливіших і водночас найскладніших завдань курсу 
історії стародавнього світу є створення в учнів цілісного уявлення про 
безперервний історичний  процес. Для розв’язання цього завдання авторами 
підручника розроблено синхроністичну таблицю розвитку цивілізацій 
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стародавнього світу, унаочнену найяскравішими пам’ятками відповідних 
культур. Вміщена на першому форзаці ця таблиця допоможе учням зрозуміти 
цілісність історичного процесу, побачити вітчизняну історію в контексті 
світової. 

Якісно нові підходи, реалізовані автора-
ми у підручнику, зумовили необхідність розро-
блення певних рекомендацій для вчителів, які 
викладатимуть згаданий курс. Саме висвітлен-
ню нових ідей, підходів і методів викладання 
інтегрованого курсу «Всесвітня історія. Історія 
України» присвячено посібник для вчителя 
«Викладання історії в 6 класі», що є частиною 
навчального комплекту. У перший частині по-
сібника «Нові підходи до формування й реалі-
зації змісту інтегрованого курсу історії в 6-му 
класі» висвітлено мету та завдання курсу, його 
зміст, особливості методів і форм навчання, сха-
рактеризовано підручник із курсу та методику 
його використання на уроках, містить вказівки 

щодо використання навчально-методичного комплекту в цілому, загальні мето-
дичні рекомендації до проведення різних типів уроків, використання сучасних 
методів та технологій навчання, а також способів роботи з різними джерелами 
історичної інформації.

Другу частину посібника «Методика проведення уроків з курсу» 
утворюють описи всіх уроків. Зауважимо, що ці описи відповідають принципам 
особистісно орієнтованого навчання та компетентнісного підходу. Принципово 
важливою є рубрика «Добрі поради», в якій автори намагалися роз’яснити 
вчителеві певні особливості викладання відповідно до оновленого змісту та віку 
учнів. За пропонованими авторами підходами до навчання забезпечення високої 
ефективності процесу й досягнення учнями високих результатів можливі тільки 
за умови свідомого застосування вчителем описаних методів та прийомів і його 
постійної уваги до середовища, в якому відбувається навчання.

Складовою навчально-методичного комплекту є навчальний посібник 
«Всесвітня історія. Історія України. Робочий зошит. 6 клас» (П. В. Мороз, О. В. Га- 
лєгова). Він відповідає новій програмі з історії й схвалений для використання в 
загальноосвітніх навчальних закладах комісією з історії навчально-методичної 
ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України. Його головне завдан-
ня, як зазначають автори, – формування в учнів предметних компетенцій, пе-
редбачених державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів 
навчальної програми. Робочий зошит містить детальну пояснювальну записку, 
яка сприятиме ефективній роботі учнів з ним.
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Характерною особливістю рецензова-
ного робочого зошита є зосередження уваги 
як на знаннєвому компоненті (робота з по-
нятійним апаратом, встановлення причин-
но-наслідкових зв’язків), так і на відпрацю-
ванні навчально-пізнавальних умінь: карто-
графічних, хронологічних, дослідницьких. 
Автори вдало використовують різні можли-
вості, аби сформувати в учнів уміння пра-
цювати з текстом підручника, що полегшує 
засвоєння навчального матеріалу. Запропоно-
вані завдання формують навички самостійної 
роботи з історичними текстами, джерелами, 
ілюстративним матеріалом, термінами, по-
няттями та ін. Зошит багатий на доцільно 
дібраний та яскравий ілюстрований матеріал, 
що сприяє зацікавленню учнів, пожвавленню 

їхнього пізнавального інтересу. Рубрики «Пригадай і запиши», «Поміркуй», 
«Працюємо в парі чи групі» сприяють активній позиції учня на уроці. Ціка-
вими є творчі завдання, в яких учні мають позиціонувати себе у відповідному 
історичному часі.

Частиною навчально-методичного комп- 
лекту з інтегрованого курсу «Всесвітня історія. 
Історія України» для 6 класу є також навчальний 
посібник «Всесвітня історія. Історія України. 
Зошит для тематичного оцінювання навчальних 
досягнень учнів 6-х класів» (П. В. Мороз). Він 
також рекомендований для використання в за-
гальноосвітніх навчальних закладах комісією з 
історії навчально-методичної ради з питань осві-
ти Міністерства освіти і науки України і призна-
чений для перевірки й оцінювання предметних 
знань і умінь учнів з історії. 

На підставі проведеного нами аналі-
зу можна стверджувати, що рецензований 
посібник професійно укладений, відпові-
дає сучасним вимогам до видань такого типу й відображає стан сучас-
ної теоретичної й прикладної тестології. Характерною особливістю є те, 
що посібник орієнтований на здійснення тематичного контролю та само-
контролю навчальних досягнень учнів 6-го класу. У посібнику передба-
чено такі види завдань: з вибором однієї правильної відповіді, з вибором 
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кількох правильних відповідей, на встановлення відповідності, відкриті 
завдання. 

Завдання рецензованого посібника охоплюють практично весь курс 
«Історія України. Всесвітня історія (інтегрований курс). 6 клас». Частина 
завдань має репродуктивний характер і дає змогу перевірити такі знання та 
вміння учнів: знання дат і хронологічних меж найважливіших історичних 
подій; знання фактів — місця, обставин, учасників, результатів подій; 
знання історичних понять, термінів. Кожен варіант містить завдання 
на перевірку картографічних умінь. Відкриті завдання орієнтовані на 
перевірку вмінь учнів характеризувати історичні події за пропонованим 
планом. В основу цих завдань покладено звичні для школярів операції: 
аналіз, зіставлення та узагальнення. Мова видання, на думку рецензента, 
є зрозумілою для шестикласників. 

Отже, можна зробити висновок, що навчальний комплект із курсу 
«Всесвітня історія. Історія України» для учнів 6-го класу є інноваційним 
освітнім продуктом та дає можливість якісно реалізувати мету й завдання 
сучасної освіти, проголошені Державним стандартом освіти та чинною 
програмою з історії для 6-го класу. Зауважимо, що рецензований навчально-
методичний комплект з інтегрованого курсу «Всесвітня історія. Історія 
України. 6 клас» відзначений дипломом «Лауреат конкурсу І ступеня» у 
номінації «Інноваційні засоби навчання, програми, проекти та рішення 
для впровадження в систему освіти» на Шостому Міжнародному форумі-
презентації «Інноватика в сучасній освіті» в жовтні 2014 р.
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У 2014 р. ДНВП «Картографія» у спі-
впраці з колективом авторів (О. М. Топузов,    
О. Ф. Надтока, Т. Г. Назаренко, Л. П. Вішнікіна, 
А. А. Шуканова, В. М. Самойленко) створили 
навчально-методичний комплект з географії, 
розрахований на використання учнями та вчи-
телями загальноосвітніх навчальних закладів. 
Навчально-методичний комплект (НМК) спря-
мований на оптимізацію навчання географії в 
основній школі на засадах оновленого Держав-
ного освітнього стандарту, Концепції географіч-
ної освіти в основній школі, чинної навчальної 
програми. До складу НМК входять: підручник 
географії для учнів 6-х класів загальноосвітніх 
навчальних закладів, робочий зошит учня, збір-
ник тестових завдань із розділом для учнів 6-х 
класів, методика навчання географії у 6-х кла-
сах ЗНЗ (книга для вчителя), шкільний атлас та 
набір контурних карт.

Використання цього НМК наблизить до 
учня навчальний процес, оскільки його склад-
ники розроблені відповідно до принципів осо-
бистісно орієнтованого навчання. Використання 
компонентів комплекту створює необхідні умо-
ви для навчання географії на засадах компетент-
нісного, особистісно орієнтованого, діяльнісно-
го, проблемного та краєзнавчого підходів. Крім 
того,в елементах НМК на методичному рівні 
закладено основи для впровадження в навчаль-
ний процес прогресивних освітніх технологій.

Даценко
Людмила Миколаївна -
географ-картограф, 
завідувач кафедри 
геодезії та картографії 
Київського національного 
університету імені 
Тараса Шевченка, 
доктор географічних 
наук, професор 
Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка. Проводить 
експертизи підручників, 
атласів та карт як член 
Науково-методичної 
комісії з географії МОН 
України. Член робочої групи 
МОН України з розробки 
навчальних програм з 
географії для учнів 5−9-х 
класів загальноосвітніх 
навчальних закладів. 
Автор понад 110 наукових 
праць і картографічних 
посібників.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ 
ОСОБИСТІСНО 

ОРІЄНТОВАНОГО 
НАВЧАННЯ В НАВЧАЛЬНО-

МЕТОДИЧНОМУ КОМПЛЕКТІ 
З ГЕОГРАФІЇ ДЛЯ 6-ГО 

КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
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Підручник географії є основним складником НМК. Він створений на блоч-
ній основі, тому учень легко орієнтується в ньому, виокремлюючи основний та 
додаткові тексти, знаходить довідкові матеріали та узагальнення, користується 
словником термінів. Ілюстрації підручника підкріплені системою завдань, тому 
учень не лише споглядає їх, а осмислює відповідні явища, процеси, роль та місце 
географічних об’єктів. Для визначення навчальних досягнень учнів з географії ав-
торами розроблена оригінальна система завдань, коли учень самостійно може як 
дібрати для себе посильні завдання, так і зорієнтуватися в рівні своїх досягнень. 
Ця система розрахована на те, щоб учень самостійно прогнозував власну траєк-
торію навчальних досягнень.

Робочий зошит учня містить повну добірку практичних робіт із географії 
для 6-го класу, які підкріплені необхідними поясненнями,контурними картами та 
довідковою інформацією. Як підручник, так і робочий зошит орієнтовані на вико-
ристання атласу, котрий містить необхідну картографічну інформацію та виготов-
лений цілком відповідно до санітарних норм. Додатком до атласу є добірка кон-
турних карт. 

Особливе значення у НМК відіграє методика навчання географії. Ця книга 
розрахована на вчителя. У ній подані як загальні положення предметної методики, 
так і розроблення певних навчальних занять з географії. Особливим елементом 
цієї книги є рекомендації до моделювання навчальних занять, завдяки чому вчи-
тель отримує«пакет ідей», який дає змогу підготувати якісний урок згідно з особ-
ливостями закладу, потреб учнів, досвіду учителя.
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БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ, 
ЗАХИЩЕНИХ В ІНСТИТУТІ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ 

В 2014 РОЦІ

ПЕРЕЛІК ТЕМ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ,
ЗАХИЩЕНИХ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ УЧЕНИХ РАДАХ

В ІНСТИТУТІ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ У 2014 РОЦІ

Д 26.452.01

На здобуття наукового ступеня доктора наук

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Іванюк Г. І. Соціально-педагогічні засади розвитку сільської школи 
в Україні (друга половина 50-х – 90-ті pp. XX століття) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та 
історія педагогіки» / Ганна Іванівна Іванюк , Ін-т педагогіки НАПН України. – 
К., 2014. – 40 с.

Пироженко Л. В. Реформування змісту загальної середньої освіти у 
вітчизняній педагогіці 1964 – 1984 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
докт. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» 
/ Лідія Володимирівна Пироженко , Ін-т педагогіки НАПН України. – 
К., 2014. – 39 с.

13.00.09 – теорія навчання

Васьківська Г. О. Дидактичні засади формування системи знань про 
людину в учнів старшої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. 
пед. наук : спец. 13.00.09 «Теорія навчання» / Галина Олексіївна Васьківська , 
Ін-т педагогіки НАПН України. – К., 2014. – 43 с.

Дмитрук Л. А. Теоретико-методологічні засади інтеграції навчально-
пізнавальної та самоосвітньої діяльності студентів вищих навчальних 
закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : спец. 
13.00.09 «Теорія навчання» / Лілія Анатоліївна Дмитрук , Ін-т педагогіки 
НАПН України. – К., 2014. – 36 с.
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Цимбалару А. Д. Теоретичні та дидактико-методичні засади педагогічного 
проектування освітнього простору в школі І ступеня : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня докт. пед. наук : спец. 13.00.09 «Теорія навчання» / Анжеліка 
Дмитрівна Цимбалару , Ін-т педагогіки НАПН України. – К., 2014. – 41 с.

На здобуття наукового ступеня кандидата наук

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Гончар І. Г. Ідеї вільного виховання у творчій спадщині Костянтина 
Миколайовича Вентцеля (1857–1947 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія 
педагогіки» / Інна Григорівна Гончар , Ін-т педагогіки НАПН України. – 
К., 2014. – 21 с.

Гергуль С. М. Проблема самоосвіти вчителя у педагогічній спадщині 
В. О. Сухомлинського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Світлана 
Миколаївна Гергуль , Ін-т педагогіки України. – К., 2014. – 22 с.

13.00.09 – теорія навчання

Осіпа Л. В. Формування алгоритмічної культури старшокласників 
у процесі розв’язування обчислювальних задач з використанням 
інструментальних програмних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед.наук : спец. 13.00.09 «Теорія навчання» / Людмила Володимирівна 
Осіпа , Ін-т педагогіки НАПН України. – К., 2014. – 20 с.

Герасимова О. І. Формування рефлексивних умінь студентів 
педагогічного університету в процесі навчання філологічних дисциплін : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд пед. наук : спец. 13.00.09 «Теорія 
навчання» / Ольга Іванівна Герасимова, Ін-т педагогіки НАПН України. – 
К., 2014. – 20 с.

К 26.452.05

На здобуття наукового ступеня доктора наук

13.00.02 – теорія та методика навчання (географія)

Назаренко Т. Г. Теоретико-методичні засади навчання географії в 
профільній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : 
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спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (географія)» / Тетяна Геннадіївна 
Назаренко , Ін-т педагогіки НАПН України. – К., 2014. – 40 с.

На здобуття наукового ступеня кандидата наук

13.00.02 – теорія та методика навчання (географія)

Ганчук О. В. Організація групової пізнавальної діяльності студентів під 
час навчальних екскурсій з географії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (географія)» 
/ О.В.Канчук , Ін-т педагогіки НАПН України – К., 2014. – 20 с.

Гончарова Н. О. Диференційований підхід до розроблення і 
використання дидактичних матеріалів у процесі навчання географії в основній 
школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 
«Теорія та методика навчання (географія)» / Наталія Олександрівна Гончарова , 
Ін-т педагогіки НАПН України  – К., 2014. – 20 с.

Мироненко Л. Л. Формування суспільствознавчих понять в учнів 9–10 
класів у процесі навчання економічної географії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(географія)» / Л.Л.Мироненко , Ін-т педагогіки НАПН України.  – К., 2014. – 
20 с.

Топузова А. В. Діяльність Українського географічного товариства в 
галузі шкільної географічної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (географія)» 
/ Алла Василівна Топузова , Ін-т педагогіки НАПН України – К., 2014. – 19 с.

Тросюк С. Д. Формування предметної компетентності з географії 
України в учнів основної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (хімія)» / Світлана 
Дмитрівна Тросюк , Ін-т педагогіки НАПН України – К., 2014. – 21 с.

13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія)

Косцова І. Г. Формування знань студентів металургійних спеціальностей 
із загальної хімії у процесі лабораторних занять : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(хімія)» / І.Г.Косцова , Ін-т педагогіки НАПН України – К., 2014. – 20 с.
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Д.26.452.04

На здобуття наукового ступеня доктора наук

13.00.02 – теорія та методика навчання (сільськогосподарські дисципліни) 
(витяг з наказу МОН України № 1609 від 21.11.13р.)

Боголюбов В. М. – Теоретичні і методичні засади формування 
професійної компетентності майбутніх екологів в умовах переходу до сталого 
розвитку суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. 
наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (сільськогосподарські 
дисципліни) / В.М.Боголюбов, Ін-т педагогіки НАПН України. – К., 2014. – 
20 с.;

На здобуття наукового ступеня кандидата наук

13.00.02 – теорія та методика навчання технологій

Белан Т. Г. – Професійна адаптація майбутніх учителів технологій в 
процесі педагогічної практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд 
пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання технологій» / Т. Г.Белан, 
Ін-т педагогіки НАПН України. – К., 2014. – 20 с.

Король А. М. – Методика навчання графічного дизайну учнів у 
позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання технологій» 
/ А. М.Король, Ін-т педагогіки НАПН України. – К., 2014. – 20 с.

К.26.452.02

На здобуття наукового ступеня кандидата наук

13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)

Хома Т. В. – Формування культури українського мовлення студентів 
нефілологічних спеціальностей в умовах поліетнічного середовища : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та 
методика навчання технологій (українська мова)» / Т. В.Хома, Ін-т педагогіки 
НАПН України. – К., 2014. – 20 с.
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Шрамко О. О. – Краєзнавчий матеріал як засіб реалізації 
соціокультурної змістової лінії початкової мовної освіти в умовах Сіверського 
регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 
«Теорія та методика навчання технологій »(українська мова)» / О. О.Шрамко, 
Ін-т педагогіки НАПН України. – К., 2014. – 20 с.

13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література)

Петровська Т. В. – Розвиток образного мислення молодших школярів 
на уроках літературного читання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання технологій 
(українська література» / Т. В.Петровська, Ін-т педагогіки НАПН України. – 
К., 2014. – 20 с.

К.26.452.03

На здобуття наукового ступеня кандидата наук

13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі 
дисципліни)

Байкєніч Г. В. – Методика використання словесно-друкованих засобів 
навчання старшокласників на уроках історії України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(історія та суспільствознавчі дисципліни)» / Г. В.Байкєніч, Ін-т педагогіки 
НАПН України. – К., 2014. – 20 с.

Барнінець О. В. – Ігри як засіб формування предметних умінь учнів 
7–8 класів у навчанні історії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі 
дисципліни)» / О. В.Барнінець, Ін-т педагогіки НАПН України. – К., 2014. – 20 с.

Возна З. О. – Методика проектної діяльності старшокласників у 
процесі навчання суспільствознавчих предметів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(історія та суспільствознавчі дисципліни)» / Зоя Олександрівна Возна, Ін-т 
педагогіки НАПН України. – К., 2014. – 20 с.

Гончарова О. А. – Методика реалізації ціннісно-діяльнісного підходу 
в процесі навчання  нової історії в основній школі : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(історія та суспільствознавчі дисципліни)» / О. А.Гончарова, Ін-т педагогіки 
НАПН України. – К., 2014. – 20 с.

Кучер О. А. – Формування громадянської компетентності учнів 
профільних класів засобами варіативних суспільствознавчих предметів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія 
та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)» / О. А.Кучер, 
Ін-т педагогіки НАПН України. – К., 2014. – 20 с.

Люшин М. О. – Методичні засади реалізації релігієзнавчої складової 
змісту всесвітньої історії у 6-8 класах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (історія 
та суспільствознавчі дисципліни)» / Микола Олександрович Люшин Ін-т 
педагогіки НАПН України. – К., 2014. – 20 с.

Малецька Т. В. – Формування хронологічних знань в учнів 5–7 класів 
на уроках історії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі 
дисципліни)» / Тетяна Володимирівна Малецька Ін-т педагогіки НАПН 
України. – К., 2014. – 20 с.
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