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-

потужних політичних
та соціально-економічних неспокоїв,

а особливо в умовах військових
конфліктів і так званих гібридних
війн у сучасному світі, на перший
план ідеологічного та психологічного
впливу на супротивника виходить
інформаційна війна. Найбільш
уразливими верствами населення від
наслідків інформаційних війн стає
учнівська та студентська молодь,

адже в неї ще не сформована система
цінностей, моральних принципів
організації своєї життєдіяльності,
навички критичного мислення, а
отже, саме молодь стає головною
мішенню інформаційної атаки, яка є
зброєю не менш потужною, ніж
воєнна, а інколи й більш ефективною
в сучасних війнах.

Головна мета сучасних війн уже не
пов'язана із фізичним знищенням
максимальної кількості населення
країни, яка потерпає від агресії.
Навпаки, ключове завдання полягає у
взятті в ідеологічний (інформа
ційний) полон якомога більшої
кількості людей, насамперед, молоді,
адже саме вона стає рушійною силою
розвитку економіки країни-агресора
в подальшому.

Чисельні випадки військової
агресії Російської Федерації проти
суверенних країн у різних частинах
світу на початку третього тисячоліття
послужили приводом для проведення

відповідних науково-практичних
досліджень і з боку українських, і
зарубіжних учених (див., наприклад,

праці В . Богуша , І . Костюк ,

Є . М а г д и , Г . П о ч е п ц о в а ,

Ю. Радковця, С. Расторгуєва,

О . Саприк іна , П . Шевчука ,

Р. Моландера, А. Рідділя, П. Уїлсона
та ін.). Головне завдання, яке постає
сьогодні перед науковцями у сфері
педагогіки, психології, соціології,
політології та ін ., полягає у
визначенні механізмів ведення
інформаційних війн та розробці
можливих шляхів супротиву таким
інформаційно-психологічним впли
вам.

„Інформаційна війна” – термін,

безумовно, важливий та актуальний
на сучасному етапі розвитку
суспільства, без чітко уявлення якого
не можна зрозуміти процеси, що
відбуваються в сучасному політич
ному житті й геополітиці. У доповіді
Генерального секретаря ООН Кофі
Аннана (A/56/164/Add.l від 3 жовтня
2001 р.) інформаційні війни були
віднесені до основних загроз
особистості, суспільству й державі в
інформаційному просторі поряд з
такими загрозами, як розробка й
використання засобів несанкціо
нованого втручання в інформаційну
сферу іншої держави; неправомірне
використання чужих інформаційних
ресурсів і нанесення їм збитку;

цілеспрямований інформаційний
вплив на населення іноземної
держави; спроби домінування в
інформаційному просторі; заохо
чення тероризму [4]. В Україні на
державному рівні подано таке

-

-

-

-

ЧАСИ
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визначення: „інформаційна війна – форма
протиборства між суб'єктами (державами,

блоками, партіями тощо), що передбачає
інформаційний вплив на населення з
використанням засобів масової інформації,
комп'ютерних мереж тощо з метою форму
вання відповідної суспільної думки, підриву
морального духу як усього суспільства, так і
окремих його інституцій” [19].

Уперше термін „інформаційна війна”
( ) був ужитий Т. Рона у
звіті „Системи зброї й інформаційна війна”,

підготовленому ним у 1976 р. [20, c. 15]. Він
підкреслював, що інформаційна інфраструк
тура є ключовим аспектом американської
економіки, і водночас вона стає уразливою
метою і у воєнний, і в мирний час.

У наш час поняття „інформаційна війна”
визначається по-різному. Це пов'язане з
багатозначністю терміна „

”, що породила безліч різночитань
при його перекладах. Він може трактуватися
як „інформаційна війна”, „інформаційне
протиборство”, „інформаційно-психоло
гічна війна”. Зокрема, інформаційна війна
характеризується як інформаційна діяль
ність, що робиться політичним утворенням
(наприклад державою) для послаблення,

знищення іншого політичного утворення; як
інформаційна боротьба між конкурентами,

що змагаються; інформаційний військовий
конфлікт між двома масовими ворогами,

наприклад арміями, й т.п. [16, с. 9].

При виявленні сутності інформаційної
війни, насамперед, виділяють трактування, у
яких цей термін належить до сфери
військового протиборства. У жовтні 1998 р. у
США була введена в дію Об'єднана доктрина
інформаційних операцій, у якій під інформа
ційною війною розуміється комплексний
вплив (сукупність інформаційних операцій)

на систему державного й військового
управління конфронтуючої сторони, її
військово-політичне керівництво, який уже в
мирний час призводив би до прийняття
сприятливих для сторони-ініціатора інфор
маційного впливу рішень, а в ході конфлікту
повністю паралізував би функціонування
інфраструктури управління супротивника

-

-

-

-

-

-

information warfare

information

warfare

[11]. Одночасно з наступальним впливом
інформаційне протиборство передбачає
забезпечення надійного захисту націо
нальної інформаційної інфраструктури.

Як відзначають американські військові
експерти, інформаційна війна складається з
дій, що вживаються для досягнення інформа
ційної переваги в інтересах національної
стратегії й здійснюються шляхом впливу на
інформацію та інформаційні системи
супротивника при одночасному захисті
власної інформації й своїх інформаційних
систем [20]. При цьому

визначається як здатність збирати,

обробляти й розподіляти безперервний потік
інформації про ситуацію, перешкоджаючи
супротивнику робити те саме [11]. Анало
гічної думки дотримується Є. Магда. У
воєнний час інформаційна війна включає
„комплекс інформаційної підтримки, інфор
маційних контрзаходів, заходів інфор
маційного захисту, що вживаються відпо
відно з єдиним планом і націлених на
досягнення й підтримку інформаційної
переваги над супротивником під час бойових
дій” [10, c. 139]. На його думку, для збройних
сил поняття інформаційної війни має такі
аспекти: визначення заходів для одержання
інформації про супротивника й умови бою
(наприклад, погода, інженерне встаткування
і т. п.), для збору інформації про свої й
взаємодіючі війська; визначення заходів
щодо блокування процесу збору супротив
ником інформації про війська, планування
заходів щодо дезінформації на всіх етапах
бойових дій; здійснення заходів щодо
організації взаємодії з іншими військовими
контингентами, що беруть участь у конфлік
ті, і т.п. [10, c. 140]. У рамках цього підходу
необхідно згадати думку С. Расторгуєва,

який акцентує увагу на тому, що інфор
маційна війна – це відкриті й приховані
цілеспрямовані інформаційні впливи інфор
маційних систем одна на одну з метою одер
жання певного виграшу в матеріальній сфері
[13].

Інша група визначень трактує інфор
маційну війну як форму геополітичного
протиборства. Так, А. Гуз інформаційне
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інформаційна

перевага
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протиборство визначає як сукупність відно
син інформаційного захисту й інформа
ційного суперництва конфронтуючих
геополітичних суб'єктів [2, c. 45].

Аналізуючи сучасний етап розвитку,

автори, наприклад Б. Коротяєв, І. Костюк,

констатують, що глобальна система Інтер
нету перетворюється на чинник політичної й
економічної дійсності, на засіб геополі
тичної комунікації, де мобільність інфор
мації стає стратегічним ресурсом, що не має
територіально-державної організації [8; 9].

Дослідники відзначають появу такого
нового „поля бою” інформаційних війн, як
кіберпростір. Інформаційно-технологічний
складник, на їхню думку, вніс істотні
корективи в геополітику. У цьому зв'язку
сучасна геополітична міць держави визна
чається не матеріальними ресурсами, а
силою духу. Новітня геополітика оперує
„більшими” просторами багатомірної
сполученості, включаючи віртуальний
простір Всесвітньої мережі (кіберпростір)

та озброєна інформаційно-комунікаційними
технологіями маніпулювання свідомістю,

що дозволяють ефективно вести мережні
війни [11; 14; 15].

У широкому плані інформаційна війна
розглядається П. Шпигою та Р. Рудником, які
визначають її „як планомірний інформа
ційний вплив на всю інфокомунікаційну
систему супротивника й нейтральні дер
жави з метою формування сприятливого
глобального інформаційного середовища
для проведення будь-яких політичних і
геополітичних операцій, що забезпечують
максимальний контроль над простором”
[18, c. 327].

Крім того, інформаційна війна може
розумітися як нова форма боротьби двох та
більше сторін. На думку В. Богуша, вона
полягає в цілеспрямованому використанні
спеціальних засобів та методів впливу на
інформаційні ресурси супротивника, а
також захист власного інформаційного
ресурсу для досягнення призначених цілей.

Автор відзначає, що в мирний час інформа
ційна війна має переважно прихований
характер, а її основний зміст – ведення
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розвідувальних і політико-психологічних
дій стосовно супротивника, здійснення
заходів щодо власної інформаційної безпеки
[1].

Аналізуючи літературу, на наш погляд,

потрібно акцентувати увагу на одному
важливому питанні: чи можна ставити знак
рівності між інформаційною війною й
інформаційним протиборством? Так, вище
відзначено, що інформаційна війна може
трактуватися як протиборство. Однак не всі
автори погоджуються із цим. Зокрема,

В. Карпенко наполягає на тому, що
„інформаційне протиборство – це форма
боротьби сторін, що полягає у впливі на
інформаційне середовище конфронтуючої
сторони й захист власної від негативних
інформаційних впливів. Відмінність цих
двох понять лише в тому, що інформаційна
війна проводиться більш активно з викорис
танням диверсійних та терористичних
методів” [6, с. 183].

І н ш о г о п о гл я д у д о т р и м у є т ь с я
Ю. Радковець. На його думку, „інформа
ційна війна” та „інформаційне проти
борство”, по суті, те саме. Термін „інфор
маційно-психологічна війна” на науковий
ґрунт перенесений зі словника військових
кіл США й дослівно означає „information and

psychological warfare”, тому може звучати як
„інформаційне протиборство”, так і
„інформаційна психологічна війна” залежно
від контексту [12, с. 37]. Водночас він
пропонує визначення інформаційної війни,

яке співзвучно думці О. Саприкіна, – це
найбільш соціально небезпечна форма
інформаційного протиборства, здійснювана
насильницькими засобами й способами
впливу на інформаційно-психологічну
сферу супротивника з метою вирішення
стратегічних завдань [14, c. 40]. У цьому
зв'язку виділяється низка трактувань, у яких
інформаційна війна може розглядатися як
інформаційно-психологічна. Зокрема,

Р. Моландер, А. Рідділь, П. Уїлсон під
інформаційно-психологічною війною
розуміють війну нового типу, „у якій
використовується канал безпосереднього
впливу на суспільну свідомість, на душі
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людей. Завдання полягає в тому, щоб
змусити маси діяти в потрібному напрямі
навіть проти своїх інтересів, а в стані
супротивника розколоти людей, змусити їх
підвестися один проти одного” [20].

О. Цуканова також акцентує увагу на
тому, що психологічна війна, на відміну від
війн, у яких задіється військова техніка,

відбувається інформаційним способом, що
виявляються в результаті значно ефектив
ніше щодо охоплення аудиторії й незаподі
яння руйнувань матеріальних засобів. Тому
ці поняття не слід відокремлювати, оскільки
інформація є основним руховим механізмом
ведення психологічних війн [15]. Заслуговує
на увагу думка П. Шевчука, який визначає
інформаційно-психологічну війну як бойові
дії, сплановані відповідно до піар-сценарію,

мета яких – не знищення живої сили й
техніки супротивника, а досягнення певного
піар-ефекту. Продукт сучасної операції
інформаційно-психологічної війни – це
зведення новин ЗМІ у форматі журналіст
ського репортажу, у силу чого відбувається
формування потрібної суспільної думки. У
підсумку можна змінити життя людини, а
якщо буде потрібно – і спосіб існування,

зокрема й соціальний уклад населення,

суспільний лад [17]. Багато в чому це
пов'язане з тим, що процеси прийняття
рішень масовою свідомістю базуються на
потоках розважальної інформації (від
фільмів до гумористичних програм). Тому
інформаційна війна розглядається як спосіб
впливу на інформаційний простір конфрон
туючої сторони з метою досягнення страте
гічних цілей, а в її основі лежить пропаганда.

Отже, узагальнюючи різні погляди,

можна сформулювати визначення інформа
ційної війни. Причому, не можна вивести
яку-небудь одну дефініцію, яка б у повному
обсязі відбивала її специфіку, оскільки це є
багатогранним комплексним явищем. На
наш погляд, інформаційну війну можна
розглядати, , як військове проти
борство або дії, що вживають для завдання
збитків інформаційним системам, ресурсам і
подібного з метою одержання інформаційної
переваги. , як інформаційно-

-

-

-

-

-

-

-по-перше

По-друге

психологічну війну, яка передбачає вплив на
суспільну свідомість таким чином, щоб
змусити людей діяти проти своїх інтересів.

Хоча ми вважаємо, що ці два аспекти є
досить умовними з тієї причини, що як у
першому, так і в другому випадку в
інформаційній війні найважливіше значення
має вплив на свідомість людини.

Зрозуміло, що якщо гостра взаємодія
сторін й агресивний характер інформаційних
обмінів є константою ведення такого типу
кампаній, то їх організація неодмінно
спирається на низку настільки ж стійких і
неминущих за своїм значенням принципів.

Ці принципи надають цілісність інформа
ційним війнам як особливому типу побудови
політичних комунікацій, служать крите
ріями їх специфікації, або демаркації, тобто
відмінності війн від інших типів організації
інформаційних кампаній. До принципів
ведення інформаційних війн можна віднести
прагнення політичних акторів до безперер
вного розширення інформаційного простору,

що перебуває під їхнім контролем. Їхня
реальна тактика розширення своїх інформа
ційних можливостей передбачає дії в обхід
наявних у суспільстві моральних, правових,

адміністративних та інших соціальних обме
жень, які перешкоджають виконанню цього
завдання. Політичні сили, що вдаються до
технологій інформаційних війн, практично
не дотримуються прийнятих у суспільстві
норм, щораз демонструють інновації, які
ламають звичні стандарти публічного
спілкування. Проте вони зазвичай перекла
дають відповідальність за це на опонента або
пояснюють необхідність подібних дій
екстраординарними обставинами.

Багато кампаній починаються з висвіт
лення яких-небудь сенсаційних, скандаль
них фактів, щоб надати суспільній думці
потрібний організаторам акції напрям.

Журналісти не зупиняються перед викрив
ленням фактів, утручанням в особисте
життя, оприлюдненням конфіденційних
матеріалів. У Європейській конвенції про
захист прав людини й основоположних
свобод [5] міститься застереження ЗМІ від
використання своїх свобод для організації

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Освіта та педагогічна наука № 2 (16 ), 2019 8 9

безладів, нанесення шкоди здоров'ю людей і
моралі суспільства, заклик до запобігання
поширення конфіденційної інформації (ст.
10, ч. 2) і т.п. Одним з найпоширеніших
прикладів такого порушення норм, зокрема
й правового характеру, є надмірно докладне
висвітлення журналістами ситуацій із
захопленням заручників, що нерідко
використовується для критики або окремих
політичних діячів, або уряду загалом.

Вочевидь, зайве казати, що національні
закони про боротьбу з тероризмом катего
рично забороняють розкривати прийоми
проведення спецоперацій, висвітлювати
факти, здатні утруднити проведення антите
рористичних дій, розкривати осіб, які беруть
участь у боротьбі проти тероризму. Проте
чимало журналістів (у першу чергу –
російських та проросійських) заради підви
щення власного професійного рейтингу й
авторитету своїх видань, телеканалів або
радіостанцій зневажають такого роду забо
ронами. Прагнення обіграти суперника,

зайняти більш вигідні позиції в політичній
сфері, підвищити свою ресурсну осна
щеність змушує прихильників використання
технологій інформаційних війн вести дії в
зоні граничних значень суспільної думки.

Іншими словами, торпедуючи суспільну
мораль та розмиваючи наявні в суспільній
свідомості стандарти сприйняття інфор
мації, носії „військових” технологій у своїх
прийомах впливу на масову свідомість
нерідко переходять обмеження психіки, для
сприйняття повідомлень впливаючи на
підкіркові механізми людини. Так що активі
зація підсвідомих механізмів сприйняття
політично важливих відомостей, розми
вання раціональних основ оцінок і суджень
громадян, маніпуляція їхніми почуттями й
емоціями стають базовими способами
організації дій у рамках інформаційних війн.

Наслідками застосування такого роду
прийомів і технік є хаотизація групових і
масових уявлень, розмивання цілісних
вражень про світ і посилення залежності
громадян від політичних сил, які „воюють”
на інформаційному ринку.
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Неодмінною вимогою до організації
інформаційних війн є і жорсткий опір
інформаційним акціям супротивника та
обмеження сфери поширюваних ним
відомостей, особливо тих, що можуть
завдати політичної шкоди стороні, яка воює.

Це виражається в необхідності найсуво
рішого контролю над власним інформа
ційним потоком і обмеженні можливостей
супротивника поставити під сумнів їхні цілі
й задуми.

У сучасному науковому дискурсі на
концептуальному рівні розділяють інформа
ційну війну першого й другого покоління
[10; 11; 13; 15; 16; 18; 20]. Інформаційна
війна першого покоління розглядається як
компонент традиційних методів ведення
протиборства, від якого не доцільно
відмовлятися й у перспективі. Розвиток
інформаційних можливостей дозволить
привести до відмови від звичних способів
застосування сили, тоді й з'являється
інформаційна війна другого покоління. Вона
означає „створення атмосфери бездухов
ності й аморальності, негативного став
лення соціальних груп населення для
формування політичної напруженості й
хаосу; дестабілізація відносин між політич
ними силами з метою провокації конфліктів,

загострення політичної боротьби; зниження
рівня інформаційного забезпечення органів
державного й військового управління,

утруднення прийняття ними стратегічних
рішень, дезінформація населення про
роботу державних органів, підрив їхніх
соціальних, політичних, національних і
релігійних традицій; ініціювання страйків,

масових безпорядків та інших акцій
соціально-економічного протесту; підрив
міжнародного авторитету держави-опонен
та, його співробітництва з іншими країнами;

завдання збитків життєво важливим інте
ресам держави-опонента в різних сферах”.

Ще один аспект ведення інформаційної
війни, вартий уваги, полягає в можливості
вести її мережними методами. Інформаційні
мережі – це не тільки електронна мережа,

наприклад, Інтернет, а можливість поши
рення інформації за принципом мережної

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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топології, елементами якої можуть бути
громадські організації й рухи, неурядові
об'єднання, політичні партії, фінансові
структури, засоби масової інформації.
Об'єкт мережної інформаційної війни – це
індивід, важливо, щоб він був як можна
більш атомізований, тому що в цьому
випадку ним простіше керувати. Єдність
народів, громад, етносів необхідно як
найсильніше роз'єднати, таким чином,

з'являється перспектива захоплення такого
соціуму й підпорядкування його своїм
інтересам. Інформація в мережній війні
поширюється за певними правилами, центр
управління при цьому залишається прихо
ваним і не проявляється як елемент системи,

тим самим знімаючи із себе пряму відпові
дальність за наслідки інформаційних опе
рацій. Правила мають на увазі створення
інформаційного шуму, у якому важко вичле
нувати актуальні відомості. Фігуранти мере
жі навпаки, розуміючи наміри ініціатора,

легко прочитують суть повідомлень. На
ступний принцип мережної війни – це
автосинхронізація елементів мережі за
горизонтально зорієнтованою схемою, що
дозволяє здійснювати управління з локально
розміщеного вузла, імітуючи самооргані
зацію системи, приховавши її центр.

Результатом мережної війни повинно стати
залучення в структурні зміни суспільства як
можна більшого числа мислячих його
представників з метою формування їхнього
мислення, думки, поведінки, участі в
радикальних суспільних трансформаціях та
навіть самостійного здійснення таких
незворотних змін.

У контексті нашого дослідження з усієї
безлічі механізмів інформаційного впливу
РФ на українську молодь ми виділяємо три
основних: російська мова, російська
культура та проросійські ЗМІ й соціальні
мережі.

З перших років своєї незалежності наша
держава чітко заявила про те, що єдиною
державною мовою в Україні є українська
мова, що й було закріплено в частині першій
статті 10 Конституції України від 1994 року
[7]. Водночас, в інших частинах цієї ж статті

-

-

-

-

-

-

-

української Конституції визначено, що в
Україні гарантується вільний розвиток,

використання й захист мов національних
меншин України, також, що наша країна на
державному рівні сприяє вивченню мов
міжнародного спілкування. Отже, наша
держава зобов'язувалась надавати можли
вості своїм громадянам вивчати українську
мову та забезпечити всебічний розвиток і
функціонування української мови в усіх
сферах суспільного життя на всій території
України (документообіг, судочинство, освіта
тощо), у той час як територіально-етнічні
громади повинні були опікуватися підтрим
кою та розвитком своїх національних мов (у
сфері побутового спілкування, збереження
національних традицій тощо).

Проте такий status quo у площині мовної
політики нашої держави de jure не поспішав
переходити в площину de facto. Протягом
десятиліть уже за часи незалежності й
суверенітету України на значній її території
(здебільшого у великих індустріальних
містах та обласних центрах у східних,

південних та центральних регіонах) замість
української мови використовується росій
ська, зокрема й в органах державної та
місцевої влади, в освітніх установах,

закладах охорони здоров'я тощо, створюючи
таким чином неофіційну двомовність. Сама
по собі двомовність у межах конкретної
держави не є чимось новим чи небезпечним.

У сучасному світі існує чимало країн,

зокрема й розвинених демократій, грома
дяни яких на офіційному або неофіційному
рівні використовують дві, а іноді й більше
мов: США, Канада, Великобританія,

Австрія, Іспанія, Нідерланди, Бельгія, Данія,

Швейцарія, переважна більшість країн
Африки тощо. Проте „українська двомов
ність” дещо відрізняється від зазначених
прикладів. В Україні українська та російська
мови не співіснують, а протидіють одна
одній із явним домінуванням останньої над
державною. Ще за радянські часи, а потім й у
період незалежності нашої країни деякі так
звані „лідери суспільної думки” (політичні
діячі, політологи, політтехнологи та ін.)

насаджували (і зараз продовжують це

-

-

-

-

-
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робити) ідею (міф) про те, що нібито
російська мова завжди була мовою інтелі
генції та культурно освічених громадян,

водночас українська – це мова селянства та
недорозвинених верств населення.

Новітня історія України знає приклади,

коли на державному рівні здійснювались
спроби довести російську мову якщо не до
рівня державної, то хоча б офіційної. Ідеться,

у першу чергу, про славнозвісний закон
Колісниченка-Ківалова „Про засади держав
ної мовної політики”, який набув чинності
влітку 2012 року за підписом президента-

втікача Януковича. Нещодавно Конститу
ційний суд України визнав його таким, що
суперечить Конституції України й, відпо
відно, втрачає чинність за формальними
ознаками: було порушено процедуру його
прийняття. Загалом схвалюючи таке
рішення Конституційного суду, не можна не
зауважити таке. У прикінцевих положеннях
цього закону зазначено, що з моменту його
вступу в дію втрачає чинність Закон УРСР
„Про мови в Українській РСР”. Отже, якщо
Закон 2012 року втрачає свою чинність, це
означає, що сучасна мовна політика в Україні
знову регламентується Законом УРСР
тридцятирічної давнини. Таким чином,

перед законодавцями постає завдання
негайної розробки й прийняття нового
законодавчого акту, у якому б було чітко
зазначено, що державною мовою в нашій
країні є українська, а інші національні мови
можуть вільно використовуватися в побу-

товому спілкуванні з метою збереження
культурної спадщини всіх національних
меншин (без будь-яких преференцій), які
мешкають на території України.

Приклади безглуздого й незаконного
використання російської мови в суспільному
житті громадян України можна знайти й
сьогодні. Так, відомості в паспорти громадян
України (сторінки 2, 4, 6) й досі вносяться
двома мовами: українською та російською.

На наш погляд, було б доречним використо
вувати українську та англійську мови в
документах, що ідентифікують особу –
громадянина України, як це робиться при
видачі закордонних паспортів.

-

-

-

-

-

Ще один приклад. Навіть сьогодні вітчиз
няні науковці при публікації результатів
своїх наукових досліджень (наукові статті,
автореферати дисертацій, монографії тощо)

повинні супроводжувати їх анотаціями
трьома мовами: українською, російською та
англійською. Уважаємо, що Міністерство
освіти і науки України могло б видати
розпорядження, у якому б визначалось, що
анотації результатів наукових досліджень,

які оприлюднюються в України, повинні
здійснюватися а) державною (українською)

мовою, б) однією з мов міжнародного
спілкування (англійською, німецькою,

французькою, іспанською тощо), в) за
бажанням автора – іншими мовами, зокрема
мовою його національної меншини.

Другий основний механізм інформа
ційного впливу РФ на українську молодь –
російська культура – безпосереднім чином
пов'язаний із першим (російська мова).

Відомо, що й до моменту анексії Криму та
початку військової агресії РФ проти України
в окремих районах Луганської та Донецької
областей, як і до теперішнього часу,

теренами України продовжують гастролю
вати чисельні трупи російських театрів,

російські письменники, співаки та інші діячі
культури країни-агресора. Телевізійний ефір
переважної більшості національних каналів
рясніє демонстрацією радянських та
сучасних російських фільмів і програм
розважального характеру. Фонди обласних,

міських та районних бібліотек постійно
поповнюються виданнями (художніми,

науковими, публіцистичними тощо), авто
рами яких є громадяни Росії або російсько
мовні громадяни інших країн.

Лише минулого року служба безпеки
України спільними зусиллями з Міністер
ством культури України та Міністерством
інформаційної політики було складено
список діячів культури РФ, перебування
яких на території України є небажаним.

Проте такі обмеження не завжди ефективно
використовуються на практиці. До того ж, на
наш погляд, треба вести мову не стільки про
заборону пропаганди російської культури на
території України, скільки про розвиток

-

-

-

-

-

-
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власної, української культури та всебічну
підтримку національних культур багатоет
нічних спільнот населення нашої країни.

Найбільш суттєвим механізмом інформа
ційного впливу на українську молодь в
інформаційній війні РФ проти України, на
наш погляд, залишаються проросійські ЗМІ.
Не секрет, що власниками переважної
більшості національних телеканалів України
та друкованих ЗМІ є українські олігархи, до
того ж проросійськи налаштовані. При
цьому зауважимо, що порівняно з друко
ваними та телевізійними ЗМІ головну роль в
ідеологічному нападі Росії на молоде
покоління українців відіграють електронні
засоби масової інформації, адже відомо, що
сучасна молодь (не лише українська) мало
дивиться телевізор чи читає газети, віддаючи
перевагу в знаходженні інформації з
Інтернету та соціальних мереж.

У травні минуло року було оприлюднено
указ Президента „Про рішення Ради націо
нальної безпеки і оборони України від
28 квітня 2017 року „Про застосування
персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій)”
№ 133/2017 від 15 травня 2017 року, який
набрав чинності 17 травня 2017 року. У
ньому зокрема йдеться про механізми
блокування доступу пересічних українців до
російських інформаційних ресурсів у мережі
Інтернет таких, як Yandex, соцмереж
„В Контакте” та „Одноклассники”, заборони
використання бухгалтерського програмного
продукту 1С тощо. Це рішення викликало
неабияке обурення з боку великої кількості
користувачів цих інформаційно-програмних
продуктів в Україні. Насправді, його важко
вважати слушним й ефективним у процесі
боротьби України проти інформаційного
впливу РФ. По-перше, російськомовний та
проросійський контент в Інтернеті аж ніяк не
обмежується визначеними сайтами. По-

друге, антиукраїнські групи існують не лише
в заборонених соціальних мережах, а й у
фейсбуці, твітері, або інстаграмі, наприклад.

По-третє, немає жодних законодавчих
покарань (ані адміністративних, ані більш
жорстоких) у разі невиконанні цього указу, у

-

-

-

-

той час як можливості для його оминання є
досить широкими.

Розмірковуючи з приводу визначення
шляхів супротиву інформаційному впливу
РФ проти української молоді, вважаємо за
доцільне зробити одне суттєве зауваження.

Будь-який супротив ідеологічним, психоло
гічним та інформаційним впливам не може
будуватися лише (як мінімум, у першу чергу)

на встановленні обмежень або повної
заборони доступу молоді до інформаційних
джерел. Такі обмеження й заборони можуть
викликати лише зворотний ефект: пошук
шляхів їх подолання. Зрозуміло, що не
йдеться про те, що в українському телеефірі
можуть вільно транслюватися російські
телеканали, в інформаційному просторі
України можуть безперешкодно друкуватися
й поширюватися російські газети та
журнали, теренами нашої країни можуть
спокійно гастролювати російські театри та
співаки. Усе, що порушує закони України та
використовується в якості елементів
інформаційної війни РФ проти нашої країни
та її громадян, повинно буди заборонено
відповідно до вимог чинного законодавства.

Але головне завдання держави в умовах
інформаційної війни, на наш погляд,

повинно полягати не стільки у встановленні
перешкод у доступі до небажаних інформа
ційних ресурсів, скільки у створенні влас
них, ефективних українськомовних і, найго
ловніше, українськоментальних інформа
ційних продуктів, новітніх за своєю сутніс
тю та за своїми формами, відповідаючи
вимогам сучасного світу. У цьому контексті
йдеться і про місцеві та загальноукраїнські
ЗМІ, і про заклади культури України. Але не
менш важливу роль у цих процесах
відіграють і заклади освіти, починаючи з
дошкільних і середніх та закінчуючи
вищими й освітою для дорослих. Адже
формування національної ідентичності
особистості, її національно-культурної
свідомості, системи цінностей та моральних
принципів життя відбувається безпо
середньо в процесі навчання й виховання.

Перед навчальними закладами різних
рівнів постає завдання з організації ціле

-

-

-

-

-

-

-

-



Освіта та педагогічна наука 13№ 2 (16 ), 2019 8

-

-

-

-

-

-

-

спрямованого, комплексного освітнього
процесу, спрямованого на формування в
молоді почуття любові до Батьківщини, її
історії, культури, рідної мови, традицій,

обрядів і звичаїв, формування патріотичних
переконань та поведінки щодо морально-

психологічної готовності розбудовувати й
захищати Батьківщину, своїми діями
сприяти її зміцненню й процвітанню,

зростанню авторитету на міжнародній арені.
Не менш важливим завданням освіти в

сьогоднішніх умовах інформаційної війни
РФ проти української молоді є створення
простору для розвитку інформаційної куль
тури особистості, яка сприяє формуванню
самостійного мислення, відчуттю нового,

умінню відслідковувати зміни та реагувати
на них, умінню приймати рішення в склад
них нестандартних ситуаціях, що можливо
лише за умов повного інформування лю
дини. При такому підході в молоді повинна
складатися свідома мотивація на постійне
розширення професійного та загальнокуль
турного кругозору, а також уявлення про
відкритість системи знань, які набуваються
в закладах освіти, переконання в тому, що
основу міцності та надійності знань дає
лише безперервний процес пошуку та
споживання інформації, її критична обробка
протягом усього життя.

Підсумовуючи, зазначимо, що інформа
ційно-психологічний вплив використо
вується з певною метою, зміст якого полягає
в тому, щоб створити умови для одержання
політичної влади, для її втримання в державі
шляхом відкритого, правочинного їхнього
використання або ж у ході інформаційного
протиборства для завдання збитків і
провокації нестабільності. Вплив у ході
інформаційного протиборства, нав'язування
населенню відповідної лінії поведінки може
змінити перебіг історичного культурного
розвитку суспільства, переорієнтувавши
його в інше русло. Це твердження передба
чає необхідність протидії деструктивному
інформаційному впливу на співтовариства
людей (зокрема, на молодь) шляхом
уживання превентивних заходів, перекриття
інформаційних потоків і забезпечення

інформаційного захисту держави. За допо
могою інформаційного впливу можливо
боротися з наявними загрозами, забезпе
чуючи стан безпеки в різних сферах,

здійснюючи профілактичну й превентивну
діяльність, попереджаючи протизаконні
діяння. Відповідно, актуалізується проблема
забезпечення інформаційної безпеки
суспільства. Інформаційна безпека – це
здатність держави захистити всі сфери
суспільного життя, свідомість і психіку
громадян від негативного інформаційного
впливу, забезпечити суб'єктів політичної
діяльності даними для успішної модерні
зації суспільства, не допустити витоку
закритої, суспільно важливої інформації й
зберегти постійну готовність до інформа
ційного протиборства всередині країни й на
світовій арені, сприяти досягненню соціаль
ної стабільності й злагоди в суспільстві.
Необхідно враховувати важливість та
можливості використання інформаційно-

політичних технологій, оскільки з їхньою
допомогою можна створювати висококуль
турний у політичному змісті, активний,

свідомий соціум, або ж поширювати чужі
для народу ідеологію, цінності, образи.

У результаті основними шляхами супро
тиву інформаційному впливу РФ на україн
ську молодь повинні стати: а) об'єктивне
інформування; б) генерація інформаційного
поля й суспільної думки; в) навчання,

виховання й формування світорозуміння;

г) просування аксіологічних норм та ідеоло
гічних установок; д) створення семантичних
імперативів й огороджувальних бар'єрів від
інформаційної агресії супротивника.

Інформаційна безпека
держави / В. М. Богуш, О. К. Юдін. – К. : МК-
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*  *  *

У статті розкрито зміст і механізми
інформаційної війни Росії проти України,

особливості інформаційного впливу на
українську молодь з боку Росії та шляхи
супротиву інформаційній війні в українсь
кому суспільстві.

Встановлено, що інформаційна війна – це

форма протиборства між суб'єктами (дер

жавами, партіями тощо), що передбачає

інформаційний вплив на населення з

використанням засобів масової інформації,

комп 'ютерних мереж тощо з метою

формування відповідної суспільної думки,

підриву морального духу як окремої

людини, так і всього суспільства й окремих

його інституцій. Виділено три основні

механізми інформаційного впливу РФ на

українську молодь: російська мова, росій

ська культура та проросійські ЗМІ й соці

альні мережі. Визначено, що основним

засобом протистояння інформаційній війні є

інформаційний супротив, метою якого є

забезпечення інформаційної безпеки

суспільства – здатності держави захистити

всі сфери суспільного життя, свідомість і

психіку громадян від негативного інформа

ційного впливу. Намічено основні шляхи

-

-

-

-

-

20. Molander,

Савченко С. В., Курило В. С. Інфор
маційна війна Росії проти України:

особливості інформаційного впливу на
українську молодь та шляхи супротиву

-

супротиву інформаційному впливу РФ на

українську молодь: об'єктивне інформу

вання; генерація інформаційного поля й

суспільної думки; навчання, виховання

тощо.

інформаційна війна,

інформаційний супротив, інформаційна
безпека, молодь, освіта, виховання.

В статье раскрыто содержание и меха
низмы информационной войны России
против Украины, особенности информа
ционного влияния на украинскую молодежь
со стороны России и пути противодействия
информационной войне в украинском
обществе.

Установлено, что информационная война

– это форма противоборства между

субъектами (государствами, партиями и т.д.),

предусматривающая информационное

воздействие на население с использованием

средств массовой информации, компью

терных сетей и т. п. с целью формирования

соответствующего общественного мнения,

подрыва морального духа как отдельного

человека, так и всего общества и отдельных

его институтов. Выделены три основных

механизма информационного влияния РФ на

украинскую молодежь: русский язык,

русская культура, пророссийские СМИ и

социальные сети. Определено, что основ

ным средством противостояния информа

ционной войне является информационное

сопротивление, целью которого является

обеспечение информационной безопасности

общества – способности государства

защитить все сферы общественной жизни,

сознание и психику граждан от негативного

-

-

-

-

-

-

Ключові слова:

Савченко С. В., Курило В. С. Инфор-

мационная война России против

Украины: особенности информационного

влияния на украинскую молодежь и пути

противодействия



Освіта та педагогічна наука № 2 (16 ), 2019 8 17

информационного воздействия. Намечены

основные пути сопротивления информа

ционному влиянию РФ на украинскую

молодежь: объективное информирование;

генерация информационного поля и общест

венного мнения; образование, воспитание и

т.д.

информационная война,

информационное сопротивление, информа

ционная безопасность, молодежь, образо

вание, воспитание.

The article deals with the content and

mechanisms of the information warfare of

Russia against Ukraine, the peculiarities of the

informational influence on Ukrainian youth

from Russia and the ways of the opposite

information warfare in Ukrainian society.

It was established that the information

warfare is a form of confrontation between the

subjects (states, parties, etc.), which envisages

the information influence on the population

with the use of mass media, computer networks

in order to form an appropriate public opinion,

undermine the moral spirit as an individual, and

the whole of society and its individual

institutions. Three main mechanisms of

information influence of Russia on Ukrainian

youth are distinguished: Russian language,

Russian culture and pro-Russian mass media

and social networks. It is determined that the

main means of confrontation with information

warfare is the information opposition, the

purpose of which is to provide information

security of the society the ability of the state to

protect all spheres of public life, consciousness

and the psyche of citizens from negative

-

-

-

-

-
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field of comparative education

is by nature interdisciplinary. This paper

comments on the nature of relationships

between the field and other domains of

academic study.
A useful starting point is a 1989 book

written by Tony Becher. It was
published in second edition in 2001
under the co-authorship of Tony Becher
and Paul Trowler, with the title

. Both editions lucidly
analysed dimensions of the academic
arena, with the second edition extending
analysis and updating it to take account
of several powerful influences on the
size and shape of higher education.
Although both editions were primarily
concerned with the United Kingdom
(UK) and the United States of America
(USA), they also had considerable
relevance to other countries. The
domain of educational studies was given
only passing attention in the books, but
patterns and trends in educational
studies can be mapped against those in
other domains fairly easily. This paper is
chiefly based on the second edition of
the book, together with a sequel edited
by Trowler et al. (2012a). The paper also
draws on the works of many other
scholars, and particularly the conceptual
schema presented by Olivera (1988).

Academic Tribes and Territories:
Intellectual Enquiry and the Culture of
Disciplines

Defining Tribes and Mapping

Territories

The tribes to which Becher and

Trowler referred are academic

communities as defined in part by the

members of those communities and in

part by the institutions which employ

them and which locate them in

departments, centres or other units. The

territories are the academic ideas on

which they focus. This includes

methodological approaches, subject

matter, and modes of discourse.

The subtitle of the book referred to

the culture of disciplines. Cultures were

defined (Becher & Trowler 2001, p.23)

as “sets of taken-for-granted values,

attitudes and ways of behaving, which

are articulated through and reinforced

by recurrent practices among a group of

people in a given context”. The primary

focus of the book was on “practitioners

in a dozen disciplines whose livelihood

it is to work with ideas … [which] lend

themselves to sustained exploration,

and which form the subject matter of

the disciplines in question”.

This statement raises a question

about the definition of disciplines.

Many authors (e.g. Furlong & Lawn

2011; Manzon 2011) have noted that

the concept of an academic discipline is

not altogether straightforward. Becher

and Trowler (2001, p.41) also

recognised the point, observing that:

There may be doubts, for example,

whether statistics is now sufficiently

separate from its parent discipline,

mathematics, to constitute a discipline

1
This paper is a slightly revised version of a chapter appearing in Bray, Mark; Adamson, Bob & Mason, Mark (eds.)

(2014) , second edition, Hong Kong: Comparative Education
Research Centre (CERC), The University of Hong Kong, and Dordrecht: Springer. A Russian-language translation was
published in 2015 by Luhansk University Press. The work is reproduced with permission from CERC

: Comparative Education Research: Approaches and Methods

HE
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on its own. The answer will depend on the extent

to which leading academic institutions

recognize the hiving off in terms of their

organizational structures (whether, that is, they

number statistics among their fully-fledged

departments), and also on the degree to which a

freestanding international community has

emerged, with its own professional associations

and specialist journals.

Nevertheless, Becher and Trowler asserted

(p.41) that “people with any interest and

involvement in academic affairs seem to have

little difficulty in understanding what a

discipline is, or in taking a confident part in

discussions about borderline or dubious cases”.

Within these parameters , var ious

disciplinary groupings have different

characteristics. Table 1 presents a classification

into four categories based on a hard/soft and

pure/applied matrix. The boundaries are not

sharp, but the classification is nevertheless

useful. The table places education in the soft-

applied category, describing it as functional and

utilitarian, and “concerned with enhancement

of [semi-] professional practice”. This contrasts

with the hard-pure sciences, for example, which

are described as cumulative and atomistic, and

concerned with universals, quantities and

simplification.

Table 1.

Disciplinary Groupings and the Nature of Knowledge

Disciplinary groupings Nature of knowledge

Pure sciences (e.g.

physics): ‘hard-pure’
Cumulative; atomistic (crystalline/tree-like); concerned

with universals, quantities, simplification; impersonal,

value-free; clear criteria for knowledge verification and

obsolescence; consensus over significant questions to

address, now and in the future; results in discovery/

explanation.

Humanities (e.g.

history) and pure social

sciences (e.g.

anthropology):

‘soft-pure’

Reiterative; holistic (organic/river-like); concerned with

particulars, qualities, complication; personal,

value-laden; dispute over obsolescence; lack of

consensus over significant questions to address; results

in understanding/appreciation.

Technologies (e.g.

mechanical engineering,

clinical medicine):

‘hard-applied’

Purposive; pragmatic (know-how via hard knowledge);

concerned with mastery of physical environment; applies

heuristic approaches; uses both qualitative and

quantitative approaches; criteria for judgement are

purposive, functional; results in products/techniques.

Applied social science

(e.g. education, law,

social administration):

‘soft-applied’

Functional; utilitarian (know-how via soft knowledge);

concerned with enhancement of [semi-] professional

practice; uses case studies and case law to a large extent;

results in protocols and procedures.

Source: Becher & Trowler (2001), p.36.
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Becher and Trowler also distinguished between

emphases in disciplines by framing an analogy

between urban and rural ways of life (p.106):

[We] may liken specialisms which have a

high people-to-problem ratio to urban areas, and

those with a low one to rural areas. In the first,

there is alongside a densely concentrated

population a generally busy – occasionally

frenetic – pace of life, a high level of collective

activity, close competition for space and

resources, and a rapid and heavily used

information network. By and large, the rural

scene, though it may offer frenetic and

competitive moments, occasions for communal

and involvement and a potential for spreading

rumour and gossip like wildfire, displays the

opposite characteristics.

In this categorisation, urban and rural

spec ia l i sms di ffe r no t on ly in the

communication patterns but also in the nature

and scale of the problems on which their

inhabitants are engaged, in the relationships

between those inhabitants, and in the

opportunities they have for attracting resources.

Urban researchers typically select narrow areas

of study, containing discrete and separable

problems, while their rural counterparts

commonly cover a broader stretch of

intellectual territory in which the problems are

not sharply demarcated or delineated.

Competition in urban life can become intense,

even cut-throat: an all-out race to find the

solution to what is seen as a seminal problem. In

rural life it makes more sense to adopt the

principle of division of labour – there are plenty

of topics, so there is no point in tackling one on

which someone else is already engaged.

Teamwork is another feature more common in

urban than rural settings. Publications in urban

fields are typically short and have multiple

authors and rapid turn-around times. In rural

areas, authors commonly wait over a year, and

sometimes considerably longer, for their articles

to appear. Books are more important in rural

disciplines than in urban ones.

While many of these features are durable, the

decades have brought what Becher and Trowler

(2001, p.xiii) called “major geomorphic shifts”.

These shifts have continued significantly during

the present century to such an extent that

Trowler et al. (2012b, p.257) at least partly

agreed with Manathunga and Brew (2012) that

the metaphor of tribes and territories might

usefully be changed, e.g. to focus on oceans

which have tides and in which “spaces 'flow'

into each other, merging to form different times

of knowledge groupings as problems and needs

arise” (Manathunga & Brew 2012, p.51). Yet

whatever the metaphor, most analysis would

agree that important changes include the

increasingly intrusive role of the state, demands

for performance, and an increasing need for

academics to 'chase the dollar'. The demands of

funding bodies have changed the nature of the

products produced by academics, and Research

Assessment Exercises and similar schemes have

extended processes of accountability and

heightened anxieties within the academic

world. These changes have affected education,

including comparative education, alongside

other fields.

Although Table 1 explicitly names education

as inhabiting a disciplinary territory, its

disciplinary basis is not undisputed. The field of

education does have departments, degrees and

specialist journals, but its intellectual substance

tends to draw on other disciplines and rather

rarely to assert distinctive characteristics which

are unique to the study of education (Furlong &

Lawn 2011).

If it is doubtful whether the whole domain of

education could be considered a discipline, it is

even more doubtful whether comparative

education could be considered one. A few

Education, and Comparative Education,

in Relation to Other Domains of Enquiry
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people have described comparative education as

a discipline (e.g. Youngman 1992; Higginson

2001; Wolhuter & Popov 2007), but most see it

as a field which welcomes scholars who are

equipped with tools and perspectives from other

arenas and who choose to focus on educational

issues in a comparative context (Manzon 2011)

ucation”.

Olivera has examined this matter in more

detail in a pair of works. The account below

draws chiefly on his 1988 foundational paper

which he elaborated two decades later in a

volume written in Spanish (Olivera 2009). First,

he noted (1988, p.174), most knowledge of a

scientific level about education consists:

of a heterogeneous col lec t ion of

contributions coming from philosophy,

psychology, sociology, economics, politics 'of

education'. Their authors, usually not personally

involved in the education system, naturally

bring to these studies the bias of their particular

disciplines. The economist worries about the

degree of real abilities of the 'human resources'

produced by education, and tries to evaluate the

cost of their acquisition; the sociologist wants to

know whether education prepares people to

adapt themselves to their social environment, or

perhaps to foster change and revolution; the

philosopher, from a wider perspective, inquires

into the general meaning and the goals of

education, what such goals are and should be in

today's world.

Olivera noted that all these contributions of

the plural 'sciences of education' are valuable

and even indispensable; but he suggested that

they remain on the fringes of the specific

features of the day-to-day processes of growth

and development , the in te rpersonal

relationships between educators and educated,

and the corresponding frame of institutional

.

Such a view has been presented for example by

Lê Thành Khôi (1986, p.15), who described

comparative education as “a field of study

covering all the disciplines which serve to

understand and explain ed

arrangements. Olivera then declared that the

domain of education does have a unique

disciplinary body of knowledge, and that it

deserves a label to reflect that. Existing

commonly-used labels, he suggested, are

inadequate. Thus Pedagogy is misleading

because it does not refer to a knowledge but to

an action that of 'leading' children, first to their

teacher and later to learning as such. Olivera

also rejected as inadequate the terms Didactics,

Sciences of Education (in the plural), and

Science of Education (in the singular); and he

declared (p.176) that “simply to say 'education'

is a semantic nonsense: education is an activity

not a knowledge just as society is not sociology,

language is not linguistics, and animals are not

zoology”.

To overcome this difficulty, Olivera drew on

the proposals previously made by Christensen

(1984) and Steiner Maccia (1964), and asserted

that there was no better word than 'educology'.

The word, he declared, “clearly designates all

educational knowledge, and nothing but that

knowledge, whether scientific or pragmatic,

acquired through any discipline”. He added that

the word might initially look strange, or even

pedantic, just as 'sociology' another Graeco-

Latin hybrid did in its time; but, he claimed, “it

brings to educational science such clarity and

precision that it should be generally adopted”.

Olivera recognised that more important than

the name was the basic theoretical structure of

the contents of educology, that is, of the whole

field of educational knowledge into which every

new piece of research could find its place and be

tested for congruence with already existing

knowledge. Olivera proposed such delineation

with the aid of a diagram which separated the

human sciences on the one hand from the

sciences 'of education' on the other hand, and

located educology between them. In turn, these

were linked to object-realities as shown in

Figure 1.
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Figure 1: Olivera's System-Based Classification of Education-Related Disciplines

Source: Olivera (1988), p.178.

The question then for the present discussion is

where comparative education fits into this

schema, for it is notably absent from Figure 1.

To answer this question, Olivera began by

noting (p.179) that at the level of common or

pre-scientific knowledge, comparison between

objects, and therefore the establishment of

mental relationships among them, lies at the

very origin of concepts and ideas. A refined

form of the same mental processes is used at the

scientific level for establishing definitions,

measuring phenomena, or building models.

Thus each component in Figure 1 is based on

comparison, and the distinctions between the

sciences are themselves the results of

comparison (between their objects, viewpoints,

methods, etc.).

But if comparison as a method is universal,

Olivera continued (p.180), a 'comparative'

science only deserves this name when it carries

comparison to a higher level of abstraction

becoming in effect a 'comparison of

comparisons'. Thus, particularly in social

disciplines, “the adjective 'comparative' can

only be used when the comparison is applied to

previously elaborated sets of theoretical

statements referring to realities of a similar kind

pertaining to discrete social groups”. In many

comparative fields, including comparative

education, one common such social group is a

nation or a country; but any case, being 'discrete'

these units can always be approached as

'systems'. Since each of those previous sets of

knowledge is in itself partially the result of

comparison, comparative fields of enquiry in

effect present a sort of second-degree use of the

comparative method.

In turn, this explains why comparative

education was not included in Figure 1: it would

have required a third dimension to the diagram,

since comparative education represents in effect
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a higher epistemological level. As explained by

Olivera (p.181):

Its approach to truth covers all the particular

objects of the disciplines mentioned in the

central section of the diagram. But strictly

speaking, it does not tackle any of them directly,

for it is not interested in any single educational

situation, but in two or more at the same time. In

order to manage several real objects

simultaneously, each of these situations must

have been rendered manageable, that is,

comparable, through a first level of abstraction.

Thus, commencing with a plurality of these

abstract models and using its own theoretical

and methodological tools, comparative

education produces its own second-degree data

and reaches its own conclusions. Such

conclusions may be of many kinds, including

laws or quasi-laws, provisional theories,

confirmations or refutations of previous

theories, new hypotheses for future research,

and so on. As Olivera concluded (p.181), these

products, now of a truly comparative nature,

“may of course be used for action on any of the

systems originally studied; but above all they

enlarge and eventually modify the data and the

conclusions of the specific studies, and provide

feed-back to individual disciplines”.

As explained above, the disciplines which

have had the greatest impact on comparative

education are clustered in the social sciences. To

some extent, therefore, shifts in dominant

paradigms within the social sciences have led to

shifts in the field of comparative education. This

includes the rise of positivism in the 1960s and

1970s, particularly in Europe and North

America, the popularity of post-modernism in

the 1980s and 1990s, and the ubiquity of

Methodology and Focus in Comparative

Education

globalisation as a lens in the 2000s and 2010s

(Epstein 1994; Cowen & Kazamias 2009a;

Davies 2009; Larsen 2010). However,

comparative education scholars have tended to

use a fairly limited set of tools from the social

sciences. This is partly for the reasons explained

above, i.e. that much (or even most)

comparative education is in a sense a second-

level comparison which relies on units which

have already been identified through

comparison. Books and journal articles in the

field of comparative education contain many

commentaries based on literature reviews, but

relatively few studies based on survey research,

and almost no studies based on experimental

methods.

In order to gain a deeper understanding of

this phenomenon, Foster et al. (2012) analysed

articles published between 2004 and 2008 in

four major English-language journals. One was

a US journal, namely the

; and the others were UK

journals, namely ,

and the

. Foster et al. found

(p.712) that the articles “addressed education in

society (social context) nearly a third more

often than education administration and

governance (direct education context), and

more than twice as often as direct teaching and

learning (education content).” Education policy

and planning were the focus of 41 per cent of the

articles, followed by education theory (24%),

attitudes and values (21%), and globalisation

(20%). Information and communication

t e c h n o l o g y, e d u c a t i o n l e a d e r s h i p ,

examinations, and textbooks each attracted only

Comparative

Education Review

Comparative Education

Compare: A Journal of Comparative

Education, International Journal of

Educational Development
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2 per cent of the articles. Geographically, 24 per

cent of articles focused on Africa, 23 per cent on

Asia, 17 per cent on Europe, and 21 per cent on

more than one region.

Foster et al. (2012, p.728) also examined the

methods. Over half (53%) of the articles

employed document review and historical

analysis, 35 per cent on survey/quantitative

analysis, and 27 per cent on interviews/focus

groups. Only 1 per cent used experimental or

quasi-experimental methods, and another 1 per

cent tracer or longitudinal studies.

This survey to some extent built on an earlier

survey by Rust et al. (1999). They had taken a

longer time span, namely 1957 to 1995, and

focused on ,

, and the

.

Concerning the 1960s, Rust et al. found (p.100)

that 48 per cent were mainly based on literature

review and 15 per cent were historical studies.

For the 1980s and 1990s, Rust et al. found a

marked drop in the two categories – to 26 per

cent mainly based on literature review, and 5 per

cent historical studies. Reviews of projects had

increased, as had participant observation and

r e s e a r c h b a s e d o n i n t e r v i e w s a n d

questionnaires. In this respect, the field had

increased its use of at least some standard social

science instruments.

H o w e v e r , d o m i n a n t t h e m e s a n d

methodological approaches have been very

different in different parts of the world at

particular periods in history. McGrath (2012,

p.709), writing an Editorial about the Foster et

al. (2012) article was careful to remark that the

analysis was conducted on English-medium

journals published in a pair of countries that had

related research cultures. Such cultures are not

necessarily found elsewhere. Along this line,

Comparative Education Review

Comparative Education International

Journal of Educational Development

Cowen and Kazamias (2009b, p.4) highlighted

the co-existence of multiple comparative

education . Their observation on the one hand

applies to different groups within particular

countries who have different methodological

approaches and domains of enquiry, and who

may or may not communicate with each other. It

also applies to groups in different countries who

operate in different languages with different

scholarly traditions, and who also may or may

not communicate with counterparts in other

countries and language groups.

Beginning with the first of these two groups,

many scholars in the field simply ignore others

who have different viewpoints, and are

nevertheless able to get their work published

either because the journals in which they publish

are eclectic in focus or because the journals

serve different audiences. Epstein (1992, p.23)

is among scholars who have pointed out that

certain rival epistemological orientations in the

f ie ld of compara t ive educat ion are

fundamentally incompatible. When scholars

work in different languages, the divergence may

be even greater. Concerning this matter, it is

instructive to compare the work of Harold Noah

and Max Eckstein during the three decades from

the mid-1970s with that of Gu Mingyuan. Sets

of collected works by these authors have been

published by the Comparative Education

Research Centre at the University of Hong

Kong, and thus may easily be placed side by side

(Noah & Eckstein 1998; Gu 2001). Among the

major concerns of Noah and Eckstein, who were

based in the USA and who operated mainly in

t h e E n g l i s h - s p e a k i n g a r e n a , w e r e

methodological issues in the positivist

framework and oriented to First World

concerns. Gu, by contrast, operated mainly in

the Russian- and Chinese-speaking arenas. His

s
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writings, particularly during the early part of his

career, were couched within a Marxist-Leninist

framework, and he was especially concerned

with the lessons that China could learn from

industrialised countries. Especially during the

1970s and 1980s, the comparative education

world in which Gu lived was a very different

environment from that in which Noah and

Eckstein lived.

Everywhere, one domain in which the

fundamentals of the field of comparative

education could be challenged concerned the

extent to which the writings in the field were

actually comparative. A longstanding complaint

by many scholars in the field (e.g. Cummings

1999; Little 2000; Wolhuter 2008) has been that

many articles even in journals which explicitly

include the word Comparative in their titles,

such as and

, contain large

numbers of single-country studies in which the

nature and extent of comparison is open to

question. In conferences devoted to the field, in

which the screening processes are usually much

more lax than for publication in journals, the

conceptual looseness is even more pronounced.

Thus, as noted by Olivera (1988, pp.166-167),

for example:

The list of papers presented to the last two

World Congresses of Comparative Education

Societies (Paris, 1984; Rio de Janeiro, 1987:

over 350 papers in all) is … very revealing. Only

a minority (19 per cent in Paris, 26 per cent in

Rio) are genuinely comparative studies, dealing

either with worldwide educational problems or

with specific issues studies in two or more

countries. Another 13-17 per cent attach

themselves to problems of theory, epistemology

or methodology. On the other hand, about half of

Comparative Education

Comparative Education Review

the papers (45 per cent in Rio) are case-studies,

which do no more than describe and sometimes

analyse a system, a historical process, an

innovation or a special national situation. Not

only is there no comparison here, but they make

no attempt to draw any conclusions or at least to

suggest some hypothesis which could be useful

in other contexts. Then, a sizeable number (7 per

cent in Rio) propose some reflections on

education or describe some innovation in a

general way, without reference to any concrete

situation.

Part of the reason for this looseness arises

from alliances between the field of comparative

education and the field of international

education, which Wilson (1994) described as

Siamese twins. The term international

education means different things to different

people. For example, some individuals describe

it as the process of training people to see

themselves as international in orientation (e.g.

Gellar 2002); while others have used the term

international education to mean “the various

types of educational and cultural relations

among nations” (Scanlon & Shields 1968, p.x).

The distinction drawn by Rust (2002, p.iii) is

that comparative education covers more

academic, analytic and scientific aspects of the

field, while international education is related to

cooperation, understanding, and exchange

elements. In the US, the Comparative Education

Society (CES), which had been founded in

1956, was renamed the Comparative and

International Education Society (CIES) in 1968

(Berends & Trakas 2016), though the official

journal of that society retained its name as the

. Other

professional societies in which the twin fields

are placed together include the Comparative

Comparative Education Review
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and International Education Society of Canada

(CIESC) and the British Association for

International and Comparative Education

(BAICE).

The ambiguities reflected in these names

contribute to the ambiguities in the field. The

editors of the CIES journal find it difficult to

reject articles which could be described as part

of international education rather than

comparative education, since the former is as

much a part of the name of the CIES as is the

latter, even though the title of the journal reflects

only the comparative side of the society's name.

For some time a similar remark applied to the

BAICE journal, which was entitled

, but in 2009

the problem was resolved by making the sub-

title

(Bray 2010). The

CIESC journal has the opposite bias, because it

is entitled

and thus does not mention

comparison in its title.

The World Council of Comparative

Education Societies (WCCES) does not contain

the word International in its title, and in that

sense is less constrained by the ambiguities that

confront the four above-named national

societies. However, these four bodies are among

the 39 constituent societies of the WCCES, and

the world body is thus also influenced by the

ambiguities especially because the US-based

Comparative & International Education Society

(CIES) has always been the largest and most

active of the WCCES constituent societies

(Masemann et al. 2007). Thus, when World

Congresses of Comparative Education Societies

are organised on behalf of the WCCES, loose

definitions of the field are always used. In the

specific cases of the 1984 Paris Congress and the

Compare: A

Journal of Comparative Education

A Journal of Comparative

Education

Canadian and International

Education

and

International

1987 Rio de Janeiro Congress mentioned above,

the organisers, as noted by Olivera (1988,

p.168), did not feel entitled to refuse any of the

papers to which Olivera referred since there

seem to be no accepted criteria to define what is

and what is not comparative education. The

same issue has recurred in each subsequent

Congress.

As noted above, Becher and Trowler (2001)

observed major changes in the domain of higher

education, particularly in the UK and the US.

These changes brought what Becher and

Trowler called “major geomorphic shifts” in the

landscape on which the academic territories lay.

Among the causes were the increasingly

intrusive role of the state, demands for

performance, and an increasing need for

academics to 'chase the dollar'. The impact of

these changes has been felt in the field of

comparative education as well as in other fields.

However, the nature of the geomorphic shifts

has been different in different parts of the world;

and despite the geomorphic shifts, many

continuities are evident.

In the UK and the US, one way in which the

state has affected the field of comparative

education has been through foreign aid policies.

Indeed the paper by Foster et al. (2012)

originated in work commissioned by the UK

government's Department for International

Development (DFID), which wished to support

planning for research funding within the

framework of UK foreign aid. Similarly, Rust et

al. (1999) found that during the 1980s and

1990s, reviews of projects were more prominent

than in earlier years in the three journals that

they surveyed. Many of these projects were

conducted under the auspices of DFID or its

Geomorphic Shifts
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predecessors, and of the United States Agency

for International Development (USAID). The

projects commonly employed academics as

consultants, and the types of projects on which

those government bodies chose to focus in turn

influenced the field of comparative education.

Insofar as projects focused on primary rather

than secondary education or vocational

education, for example, academic papers were

written about those domains.Also, many papers

in UK and US journals have been concerned

about the role of external assistance ,

including the work not only of bilateral agencies

but also of multilateral ones such as the World

Bank and UNESCO.

The policies of multilateral agencies and of

governments in both rich and poor countries

have also influenced the extent to which

particular countries have been given

prominence in the field. This point may be

illustrated by contrasting the visibility in the

comparative education conferences and

literature of Nigeria and China. During the

1970s and 1980s Nigeria was relatively visible,

first because of the foreign aid projects in

Nigeria, second because Nigeria used its oil-

generated revenues to recruit many foreign

nationals for its education system, and third

because the Nigerian government funded many

Nigerians to go abroad for higher education. By

the 1990s, the oil boom had evaporated and

external bodies were less interested in Nigeria.

Also, conditions for research in Nigeria by non-

Nigerians became even more difficult than they

had been, in part because of social unrest. By

contrast, before the 1990s very few papers on

China were presented in the conferences and

journals of the UK and US comparative

education societies. This was chiefly because

per se

the Chinese government operated a relatively

closed-door policy, neither letting foreign

researchers in nor encouraging Chinese

scholars to go out. Related to this, the UK and

US governments operated few projects in

China. By the 2000s, however, this picture had

changed dramatically. Many Chinese scholars

were studying in UK and US universities, and

had brought their insights and data with them.

Foreign nationals found it much easier to visit

China through a range of programmes,

including aid and international exchange

projects financed by foreign governments. A

further significant element was the increase in

the number of Chinese scholars who learned

English and who therefore on the one hand had

access to literature in English and on the other

hand were able to communicate with outsiders

in that language.

Another geomorphic shift of great

significance to the field of comparative

education was the break up of the Soviet Union.

Insofar as countries were a major unit of

analysis, the division of the USSR into 15

sovereign states greatly increased the visibility

of those states in the field. As in China,

moreover, the English language became much

more widely spoken than had previously been

the case.

Concerning performance, which was another

element identified by Becher and Trowler, the

UK became well known for its Research

Assessment Exercises, which had counterparts

in Hong Kong and various other places. These

Exercises increased pressure on academics to

publish, and in the field of comparative

education contributed to the expansion of

existing journals and to the launching of new

ones. Expansion may be illustrated by the facts

that:
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·

·

·

·

·

·

·

in 1992, the Netherlands-published

increased

from four to six issues a year;

in 1993 the UK journal

increased

from two to three issues a year, in 2003 it further

expanded to four issues, in 2007 to five issues,

and in 2009 to six issues.

in 1998, the UK journal

increased

from four to six issues a year; and

in 2002, the Chinese journal

increased from

six to 12 issues a year.

New journals appearing since the turn of the

century include:

, launched in Greece in 2003;

, which was launched

in the UK in 2006; and

the

, which was launched

by the University of Malaya in 2012.

In addition, of course, many comparative

education scholars published in journals which

were not specifically dedicated to the field.

They also published books and contributed

chapters to edited works. The expansion in

publication outlets partly reflected general

growth in higher education, and thus in the

number of academics working in universities,

but also the increased pressure on academics to

conduct research and publish their findings.

The third element in the geomorphic shift

identified by Becher and Trowler (2001) was

the increased pressure to generate income. This

pressure was chiefly caused by a general

tendency of governments to reduce the extent to

which they funded higher education

institutions, and was coupled with higher

International Review of Education

Compare: A

Journal of Comparative Education

International

Journal of Educational Development

Comparative Education Review

Comparative and International

Education Review

Research in Comparat ive and

International Education

Journal of International and

Comparative Education

education expansion which intensified

competition between institutions. Many

; Zipin &

Brennan 2012). In the process, the institutions

and their staff members became more outward-

looking. This internationalisation further

contributed to the field of comparative

education.

Related to this phenomenon, and forming a

further major geomorphic shift, has been the

advent and impact of globalisation. Easton

(2007, pp.7-8) has pointed out that globalisation

is in many respects an old concept with deep

roots, but the scale, nature and impact of

globalisation during the 1990s and initial

decades of the present century has certainly

been new. In some respects, globalisation has

revitalised the field of comparative education by

emphasising the need for cross national

perspectives and by providing new themes for

analysis. However, in another sense it has

diluted the field because large numbers of

academics consider themselves to have

international and comparative perspectives but

have weak or non-existent grounding in the

methodologies and traditions of the field

(Crossley & Watson 2003, pp.1-11; Mitter 2009,

p.98).

Finally, geomorphic shifts have been brought

by technology. One component of this has been

increased access to inexpensive air travel, which

has facilitated the work of scholars who wish to

undertake research outside their own countries.

Perhaps even more significant has been the

advent of the internet, which has greatly

increased access to information. Accompanying

institutions sought to increase their non-

government revenues through recruitment of

fee-paying overseas students. This trend was

especially evident in Australia, where higher

education for overseas students became a major

industry (Ninnes & Hellstén 2005
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the internet, e-mail permits academics dispersed

around the globe to communicate with each

other almost instantaneously at low cost. New

technologies have also brought changes in the

publishing industry. Many new journals are

solely internet-based; and among the traditional

journals, most have moved to electronic

publication in parallel to their paper versions.

Partly because several of these geomorphic

shifts were global in scope, the geographic

differences in the field, highlighted above by

contrasting the book written by Noah and

Eckstein with that written by Gu, tended to

narrow. Enlarging on this example, as China

opened up and as English became more

widespread, scholars in China paid more

attention to the literatures and methodological

approaches of Western countries. Academic

interchange between the two cultures increased,

facilitated by translations of materials and by

cross-national visits by both sides.

Nevertheless, despite these geomorphic

shifts, some characteristics of the field of

comparative education have remained as

pronounced in the present century as they were

in previous eras. Thus, referring back to

Olivera's comments about the lack of

disciplinary coherence in the offerings at the

Paris (1984) and Rio de Janeiro (1987) World

Congresses of Comparative Education

Societies, it is unlikely that analysis of offerings

at the subsequent World Congresses would have

done much to change his perspective . Despite

attempts in some quarters to circumscribe the

field of comparative education more tightly, it

remains very loosely defined in all regions of

the world. The journals written in Chinese,

English, French, German, Japanese, Korean,

Russian and Spanish may differ from each other

in their methodological emphases and in the

1

themes chosen by their contributors, but are

broadly comparable in their eclecticism and in

the fact that they are methodologically much

less rigorous than most purists in the field of

comparative education would desire.

The extent to which education would be

considered a discipline could be disputed.

Becher and Trowler (2001) did consider it a

discipline, albeit in the soft and applied

categories. Other observers would consider it to

be a field of study which welcomes scholars

who have been trained in other domains. The

field has developed significantly over the

decades and centuries but, as noted by Olivera

(1988, p.174), „an educator is not easily

accepted as a member of the scientific

community, unless he or she has had formal

training in some other social discipline”.

Nevertheless, Olivera made a case for asserting

the disciplinary identity of education more

strongly, and proposed the more widespread use

of the label 'educology'.

If education cannot easily be described as a

discipline, the field of comparative education is

even further from that status. The academic tribe

which operates under the label of comparative

education is a fairly loose grouping of

individuals. It is related to another tribe which

operates under the label of international

education and which to some extent inhabits the

same territory. There has been considerable

inter-marriage between members of these

tribes, leading to corresponding mixes in the

characteristics of offspring (Wilson 1994,

p.450; Turner 2010, pp.268-270).

One merit of an environment in which

scholars from a range of disciplines are

welcome to converge is that cross-fertilisation

between approaches can be permitted and

Conclusions

1
The subsequent World Congresses were held in in Montreal (1989), Prague (1992), Sydney (1996), Cape Town (1998), Chungbuk, South Korea

(2001), Havana (2004), Sarajevo (2007), Istanbul (2010), BuenosAires (2013), Beijing (2016) and Cancun, Mexico (2019).
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encouraged. This does occur to some extent in

compara t ive educa t ion : economis t s ,

sociologists, demographers and political

scientists meet together and illuminate each

other through their varying perspectives on

education systems and processes in different

countries and cultures. However, the extent of

cross-fertilisation is in many respects

disappointing. As in multi-disciplinary

universities where the Faculties of Law,

Science, Architecture, Dentistry and Education

do not usually have much intellectual interflow,

and instead tend to inhabit separate intellectual

territories within the same geographic space, the

field of comparative education is also

compartmentalised. Positivists and neo-

Marxists do occasionally clash, and even more

occasionally do learn from each other, but in

general they ignore each other. Similar remarks

may be made about psychologists and

anthropologists, and, moving to area

specialisms, Africanists and Sinologists, for

example.

Returning to Becher and Trowler's distinction

between 'urban' and 'rural' fields, comparative

education is on the whole rural in nature.

Researchers typically cover broad stretches of

intellectual territory in which the problems are

not sharply demarcated or delineated, and the

field does not have fierce competition

resembling that in microchip technology or

research on HIV/AIDS, for example. Team

work in comparative education may be

considered useful, but even when the teams

exist they tend to be loosely organised. Instead it

is commonly considered more sensible to opt

for division of labour, on the grounds that plenty

of topics await exploration and that there is little

point in tackling ones on which others are

intensively engaged. As in other rural fields of

study, comparative education tends to have

quite lengthy publication lag times, and book-

length works are an important form of scholarly

output in addition to journal articles.

Like other domains of enquiry, however, the

territory of comparative education has

undergone some geomorphic shifts in recent

years. These shifts partly arise from the

increasing intrusiveness of the state in higher

education, from demands for performance, and

from financial pressures. Other factors include

technological advances, and geopolitical

changes. These geomorphic shifts have altered

the ways in which groups within the field of

comparative education have defined

themselves and have related both to each other

and to academics in other fields. Certain ways of

thinking, such as those associated with Cold

War politics, have gone out of fashion, while

others, including those related to globalisation,

have come into fashion.

However, the field continues to tolerate

considerable descriptive work of a low

intellectual calibre. This is especially evident in

conferences devoted to comparative education,

where screening processes are even less

rigorous than for publications. Thus, in addition

to the extens ive disc ip l inar i ty and

interdisciplinarity is a considerable amount of

non- disciplinarity. Alternatively, slightly

adjusting the last of these words, the field of

comparative education contains considerable

undisciplined thinking, in which vague ideas

and poorly thought-out methods of analysis are

tolerated alongside more rigorous work. Some

conference organisers and publishers would

defend this situation on the grounds that

undisciplined scholars, particularly if they are

neophytes in the field, may at least have

potential to inform their listeners and to become

more rigorous in their own work. Other

participants and observers would consider this
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eclecticism and lack of discipline to be

detrimental to the field and to the advance of

intellectual enquiry (Wiseman & Anderson

2013).

Among Olivera 's (1988) pert inent

observations was (p.175) that:

In principle … only the educator is in a

position to develop the science of education (as

sociology is developed by sociologists,

economics by economists or demography by

demographers) with the help of, but not

subservient to, other social scientists. But on the

other hand, educators are not usually trained

scientists, and anyway the time-consuming

requirements of their profession would not

leave them leisure to elaborate scientifically the

data they gather in their work.

This remark presents a strong rationale for

thinking not only within but also across

disciplines. This process itself requires analysis

of the nature of disciplines, and of the factors

which contribute to the development of those

disciplines.
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activities, financial difficulties, technological

achievements, and geopolitical changes. It is

indicated that the field of comparative education

continues to cope with a significant amount of

descriptive work of low intellectual level.

: education, comparative

education, international education, scientific

discipline, tribes, territories, geomorphic shifts.

У статті розглянуто особливості порів

няльної освіти як зони наукового пошуку й

академічної дисципліни, показано її місце в

системі наук, зв'язок з іншими галузями

наукових досліджень. Звертається увага на

те, що порівняльна освіта, що характе

ризується утилітарністю й прагненням до

удосконалення професійної діяльності,

відноситься до суспільно-прикладних наук і,

на думку деяких учених, формально має

статус самостійної наукової дисципліни.

Освіта в цілому і порівняльна освіта як її

частина мають власне „плем'я” (співто

вариство вчених і наукові установи) й

„територію” (власні наукові ідеї, проблема

тику, методологічні підходи і види дискур

су). Її специфіка проявляється в міждисци

плінарному характері, взаємодії представ

ників різних наук, використанні підходів і

методів інших наукових дисциплін, методо

логічній невизначеності.

Схарактеризовано „геоморфні зрушення”,

які зазнала на сучасному етапі „територія”

порівняльної освіти, пов'язані із зростаючим

впливом держави на сферу вищої освіти,

підвищенням вимог до результатів дослід

ницької діяльності, фінансовими трудно

щами, технологічними досягненнями,

геополітичними змінами. Вказано, що галузь
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Australian Higher Education', in Adamson,

Bob; Nixon, Jon & Su, Frank (eds.),

. Hong

Kong: Comparative Education Research

Centre, The University of Hong Kong, and

Dordrecht: Springer, pp.247-268.

The article deals with the features of

comparative education as a field of scientific

search and academic discipline, its place in the

system of sciences, its connection with other

fields of scientific research.

Attention is drawn to the fact that

comparative education, characterized by

utilitarianism, aims to improve professional

activity, belongs to the social and applied

sciences and, in the opinion of some scientists,

formally has the status of an independent

scientific discipline. Education as a whole and

comparative education as a part of it have their

own "tribe" (community of scientists and

scientific institutions) and "territory" (their own

scientific ideas, problems, methodological

approaches and types of discourse). Its

specificity is manifested in interdisciplinary

character, interaction of representatives of

different sciences, the use of approaches and

methods of other scientific disciplines,

methodological uncertainty.

"Geomorphic shifts" that the "territory" of

comparative education have undergone have

been characterized. The shifts which are

associated with the growing influence of the

state on the area of higher education, increasing

requirements for the results of research
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Bray Mark. Scholarly enquiry and the

field of comparative education
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порівняльної освіти продовжує миритися зі

значною кількістю описової роботи низького

інтелектуального рівня.

освіта, порівняльна освіта,

міжнародна освіта, наукова дисципліна,

племена, території, геоморфні зрушення.

В статье рассмотрены особенности

сравнительного образования как области

научного поиска и академической дисци

плины, показано его место в системе наук,

связь с другими областями научных иссле

дований. Обращается внимание на то, что

сравнительное образование, характери

зующееся утилитарностью и стремлением к

усовершенствованию профессиональной

деятельности, относится к общественно-

прикладным наукам и, по мнению некоторых

ученых, формально имеет статус самосто

ятельной научной дисциплины. Образо

вание в целом и сравнительное образование

как его часть имеют собственное «племя»

(сообщество ученых и научные учреждения)

и «территорию» (собственные научные

идеи, проблематику, методологические

подходы и виды дискурса). Его специфика

проявляется в междисциплинарном харак

тере, взаимодействии представителей раз

ных наук, использовании подходов и мето

дов других научных дисциплин, методоло

гической неопределенности.

Охарактеризованы «геоморфные сдвиги»,

которые претерпела на современном этапе

«территория» сравнительного образования,

связанные с растущим влиянием государства

на сферу высшего образования, повыше

нием требований к результатам исследова

тельской деятельности, финансовыми труд

ностями, технологическими достижениями,

Ключові слова:

Брей М. Научный поиск и область

сравнительного образования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

геополитическими изменениями. Указано,

что область сравнительного образования

продолжает мириться со значительным

количеством описательной работы низкого

интеллектуального уровня.

образование, сравни

тельное образование, международное

образование, научная дисциплина, племена,

территории, геоморфные сдвиги.

Ключевые слова: -

Стаття надійшла до редакції 05.11.2018 р.

Прийнято до друку 19.11.2018 р.

Рецензент – д. п. н., проф. Ваховський Л. Ц.



36 Освіта та педагогічна наука № 2 (16 ), 2019 8

З ВОДНИХ ВИДІВ СПОРТУ

ПЛОТНІКОВА К. Р.

ПІДГОТОВКА ТРЕНЕРІВ-ВИКЛАДАЧІВ

Н

П
Е

Д
А

ГО
ГІКА

В
И

Щ
О

Ї Ш
КО

Л
И

А

УДК 378.014

ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

сучасному етапі розвитку

суспільства, освіти та науки значно

підвищуються вимоги до компетент-

ності фахівців різних галузей, що

потребує суттєвих змін у професійній

підготовці спеціалістів, яка повинна

здійснюватися з урахуванням набу-

того вітчизняного й зарубіжного

досвіду, з використанням ефективних

сучасних інноваційних технологій.

Підґрунтям цього повинні бути

оновлені відповідно до світових

стандартів зміст і форми організації

освітнього процесу. Навчально-

виховний процес у закладах вищої

освіти України повинен бути зорієн-

тований на формування особистості,

здатної до постійного оновлення

знань, швидкої адаптації до змін у

соціально-культурній сфері та орга-

нізації праці в умовах ринкової

економіки.

Соціально-економічні зміни, що

відбулися в Україні, суттєво змінили

сутність професійної діяльності

фахівців різних галузей, зокрема,

фізичної культури і спорту. Тради-

ційні зміст, форми й методи їхньої

підготовки не повністю відповідають

вимогам сьогодення. Тому на заклади

вищої освіти в галузі фізичного

виховання і спорту покладається

відповідальність за підготовку но-

вого інноваційного покоління з

відповідним рівнем кваліфікації.

Аналіз історіографічних мате-

ріалів щодо дослідження питання

підготовки фахівців з фізичного

виховання та спорту в Україні

показав, що ця проблема є пред-

метом багатьох наукових розвідок.

Формування фізичної культури як

складової частини загальної куль-

тури суспільства, спрямованої на

зміцнення здоров 'я , розвиток

фізичних, морально-вольових та

інтелектуальних здібностей людини

з метою гармонійного формування

особистості, неможливе без підго-

товки висококваліфікованих фахів-

ців з фізичної культури та спорту,

зокрема, тренерів-викладачів, які

мають високий рівень базової

фахової підготовки [3; 5 – 6].

В умовах реформування освіти

досліджувана проблема містить

низку питань, які потребують вирі-

шення або уточнення. Опану-

ванню питання підготовки тре-

нерів-викладачів у навчально-

виховному процесі закладів вищої

освіти приділено недостатньо

уваги; студенти не володіють знан-

нями та вміннями в тому обсязі й на

тому рівні, які затребувані сучас-
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ною освітньою практикою. Професійна

підготовка майбутнього тренера-викла-

дача неможлива без цілісного вивчення

питання наукового пошуку. Разом із тим

творчий пошук нових шляхів і наукове

вирішення проблеми підготовки тренерів-

викладачів, зокрема, з водних видів спорту

в закладах вищої освіти України, немож-

ливі без знання й переосмислення історич-

ного досвіду минулого, у якому можна

знайти відповіді на питання, що гостро

постають перед сучасною системою

фізичної культури і спорту [1 – 3; 5 – 6].

Аналіз науково-методичної літератури

та програмно-нормативної бази освіт-

нього процесу підготовки тренерів-

викладачів з водних видів спорту в

закладах вищої освіти України (друга

половина ХХ – початок ХХІ століття)

дозволив проаналізувати погляди провід-

них учених на цю проблему. Підготовку

фахівців фізичної культури науковці

розглядають у широкому спектрі наукових

досліджень. Лише за останні роки цій

проблемі присвячено низку наукових

розвідок, спрямованих на: дослідження

історії розвитку спортивного руху

(О. Вацеба, А. Цьось); професійне станов-

лення фахівців фізичної культури і спорту

(Л . Сущенко); побудову спортивної

підготовки кваліфікованих тренерів-

викладачів з водних видів спорту.

(Ю. Дехтярьов, Д. Силантьєв) та ін.

Зазначені вище науковці зосеред-

жувалися на висвітленні питань у межах

своїх наукових розвідок і лише частково

торкались феномену підготовки тренерів-

викладачів з водних видів спорту в закладах

вищої освіти України (друга половина ХХ –

початок ХХІ століття) як психолого-

педагогічної проблеми. У більшості

випадків увагу приділено лише окремим

складовим компонентам освітнього або

тренувального процесу досліджуваного

питання. Тому здійснимо психолого-

педагогічний аналіз наукових джерел щодо

підготовки тренерів-викладачів з водних

видів спорту в закладах вищої освіти

України (друга половина ХХ – початок ХХІ

століття).

У навчальному посібнику О. Худолій

„Загальні основи теорії і методики фізич-

ного виховання” розглянуто загальні

питання теорії фізичного виховання.

Зазначено, що в історичному розвитку

теорія і методика фізичного виховання

пройшла кілька етапів. Досліджуваний нами

період (друга половина ХХ – початок ХХІ

століття) визначено як „Новітній час (1946 –

2007), який характеризується становленням

фундаментальної науки про фізичне вихо-

вання і спорт. Результати наукового пошуку

можуть бути корисними для обґрунтування

періодизації розвитку вітчизняної підго-

товки тренерів-викладачів з водних видів

спорту в закладах вищої освіти України

(друга половина ХХ – початок ХХІ століття).

Щодо водних видів спорту, то цінним у

дослідженні є висновки стосовно розвитку

такого виду спорту, як плавання. Так, у

роботі зазначено, що на початку 1990-х років

ХХ століття на базі традиційних видів

спорту почали інтенсивно розвиватися нові

види рухової активності, а на основі

інтеграції різних видів в результаті

сполучення аеробіки і плавання виникла

аквааеробіка [7].

Є. Євтушенко в процесі вивчення

питання розвитку змісту та структури

фізичного виховання у вищих педагогічних

навчальних закладах України в 1944 – 1991

рр. установив, що основними носіями змісту
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та структури фізичного виховання студентів

вишів були навчальні плани й програми

єдиного державного зразка. У програмах

зміст фізичного виховання диференціювався

за спрямуванням, компонентами, рівнем

підготовки студентів. Програмою перед-

бачено, що студенти мали засвоїти знання з

основ теорії та методики організації

фізичного виховання і спортивного трену-

вання; бути готовими до пропагандистської

роботи в галузі фізичної культури; виступати

в якості організаторів, тренерів та спортив-

них суддів. Перша загальнодержавна

програма з фізичного виховання для вишів

була затверджена в 1937 році, складалася

вона відповідно до комплексу ГПО (готовий

до праці і оборони).

Дослідником з'ясовано, що програми

змінювалися протягом усього зазначеного

періоду. У 1948 році була введена в дію

спеціальна програма з фізичного виховання

для педагогічних інститутів. У ній військова

підготовка поступово відходить на другий

план. Акцент зроблено на загальнофізичний

розвиток, набагато більше уваги відво-

дилося спорту. На спортивне вдосконалення,

перш за все, були зорієнтовані факультативні

курси, до складу яких входило плавання.

У 1956 році була затверджена нова

редакція попередньої програми під назвою

„Обов'язковий курс фізичної підготовки за

комплексом «Готовий до праці та оборони

СРСР»”. У ній була підтверджена спортивна

спрямованість змісту фізичного виховання

студентів, спортивна спеціалізація за видами

спорту, зокрема з плавання. Науковцем

установлено, що спортивна спеціалізація

навчальних груп сприяла підвищенню якості

спортивної підготовки студентів і покра-

щенню спортивно-масової роботи. У

програмі 1963 року з фізичного виховання

зберігався курс на фізичний розвиток

студентів. Плавання знову виокремлювалося

основним видом спорту. Вимоги програми

пов'язувалися вже не з нормативами

комплексу ГПО, а з нормативами Єдиної

спортивної кваліфікації [4].

У статті У. Проценко висвітлено основні

тенденції становлення та розвитку системи

підготовки кадрів для фізичного виховання

та спорту в Україні в другій половині ХХ

століття, розкрито суспільно-історичні та

економічні умови заснування й функціону-

вання спеціалізованих навчальних закладів

та схарактеризовано змістові аспекти

підготовки фахівців фізичного виховання та

спорту в них. Авторкою виявлено динаміку

збільшення факультетів фізичного вихо-

вання та відкриття нових навчальних

закладів у досліджуваний період. У 1949

році відбулося відкриття факультетів

фізичного виховання та спорту в Кам'янець-

Подільському та Черкаському педінсти-

тутах; у 1979 році було засновано

Харківський державний інститут фізичної

культури; у 1980 році створено Дніпро-

петровський державний інститут фізичної

культури і спорту.

П о г о д ж у є м о с я з в и с н о в к а м и

У. Проценко щодо значного впливу на

розвиток фізичної культури і спорту фактів

відкриття факультетів та створення

інститутів фізичної культури і спорту.

Підготовлені викладачі фізичного вихо-

вання, тренери та фахівці оздоровчої

фізкультури значно підсилювали роботу

щодо підготовки спортивних кадрів [ ].

Цінним для нашого наукового пошуку є
дослідження М. Баки, яке стосується
організаційно-методичних основ розвитку

6
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фізичної культури і спорту в республіці (на
матеріалі Української РСР). Статистичні
показники, які характеризують розвиток
фізичної культури і спорту в УРСР протягом
чверті століття свідчать про позитивну
динаміку становлення досліджуваної галузі
взагалі та проблеми наукового пошуку
зокрема. Згідно з показниками, представ-

леними в роботі, які характеризують
розвиток фізичної культури і спорту в
Українській РСР у 1965 – 1989 рр.,

наприклад: кількість працівників із вищою
фізкультурною освітою в 1965 році
становила 11008 осіб, а вже в 1989 році –
43129 осіб; плавальних басейнів в 1965 році
було 225 споруд, а в 1989 році – 419 [ ].

Отже, питання підготовки тренерів-

викладачів з водних видів спорту в закладах

вищої освіти України (друга половина ХХ –

початок ХХІ століття) в історико-

педагогічній літературі висвітлювалося,

проте все ще залишається серед малодос-

ліджених проблем. Аналізу були піддані

лише деякі аспекти цього питання, без

урахування достатньої сукупності фактів,

змістовного висвітлення проблем, узагаль-

нення історичного матеріалу, використання

та аналізу значного обсягу джерельної бази.

Разом з тим зібраний фактичний матеріал,

узагальнення та висновки можуть бути

враховані при розробці та викладанні

фахових навчальних курсів, спецкурсів,

спецсемінарів у закладах вищої освіти

України. З огляду на зазначене вище

окреслюється потреба в подальшому

поглибленому та комплексному дослідженні

питання наукового пошуку.

Организационно-

методологические основы развития физи

ческой культуры и спорта в республике (на

материале Украинской ССР) : автореф. дис.

на соиск. учен. степ. д-ра пед. наук : спец.

,

1

Література

1. Бака М. М.

-

13.00.04 „Теория и методика физического

воспитания, спортивной тренировки,

оздоровительной и адаптивной физической

культуры” / М. М. Бака. – М., 1990. – 32 с.

Становлення та

розвиток фізичного виховання молоді на

півдні України (друга половина ХІХ –

початок ХХ століття): автореф. дис. на

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец.

13.00.01 „Загальна педагогіка та історія

педагогіки” / А. В. Буценко. – Старобільськ,

2017. – 20 с.

Бібліографічний огляд

дисертаційних досліджень з історії вітчиз

няної фізичної культури і спорту [Електрон

ний ресурс] / Оксана Вацеба // Вісн Львів.

ун-ту. Сер. : Книгознавство, бібліоте

кознавство та інформаційні технології. –

2008. – Вип. 3. – С. 219 – 228. – Режим

доступу :

Розвиток змісту та

структури фізичного виховання у вищих

педагогічних навчальних закладах України у

1944 – 1991 рр. / Є. Г. Євтушенко //

Педагогіка вищої та середньої школи : зб.

наук. пр. / Криворіз. нац. ун-т. – Кривий Ріг :

КНУ, 2016. – № 47. – С. 230 – 236.

Особливості навчального

процесу майбутніх фахівців галузі „Фізична

культура і спорт” / Тамара Кутек // Молода

спортивна наука України : зб. наук. пр. з

галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2009. –

Вип. 13, Т. 4. – С. 90 – 94.

Становлення системи

підготовки кадрів для фізичного виховання та

спорту в Україні у другій половині 20 століття

/ У. М. Проценко // Наук. зап. Нац. пед. ун-ту

імені М. П. Драгоманова. Сер. : Педагогічні та

історичні науки : зб. наук. ст. / М-во освіти і

науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-

.

2. Буценко А. В.

3. Вацеба О.

4. Євтушенко Є. Г.

5. Кутек Т.

6. Проценко У. М.

-

-

-

http://nbuv.gov.ua/ UJRN/

vlukbit_2008_3_17.
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т ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ

ім. М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 111. –

C. 133 – 140.

Загальні основи теорії і

методики фізичного виховання : навч. посіб.

/ О. М. Худолій. –2-е вид., випр. – Х. : „ОВС”,

2008. – С. 24.

(1990). Organizacionno-

metodologicheskie osnovy razvitija fizicheskoj

kul'tury i sporta v respublike (na materiale

Ukrainskoj SSR) [Organizational and

methodological bases of development of

physical culture and sports in the Republic (on

the material of the Ukrainian SSR)]. Extended

abstract of Doctor's thesis. Moscow [in

Russian].

(2017). Stanovlennia ta

rozvytok fizychnoho vykhovannia molodi na

pivdni Ukrainy (druha polovyna KhIKh –

pochatok KhKh stolittia) [Formation and

development of physical education of youth in

the South of Ukraine (the second half of the

nineteenth – early twentieth century)]. Extended

abstract of candidate's thesis. Starobilsk [in

Ukrainian].

(2008). Bibliohrafichnyi

ohliad dysertatsiinykh doslidzhen z istorii

vitchyznianoi fizychnoi kultury i sportu

[Bibliographical review of dissertation research

on the history of the national physical culture

and sports]. Bulletin of Lviv University. Sir. :

Book science, library science and information

technology. – 2008. – Vol. 3. – S. 219 – 228. –

Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/

vlukbit_2008_3_17 ahhh [in Ukrainian].

(2016). Rozvytok

zmistu ta struktury fizychnoho vykhovannia u

vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh

zakladakh Ukrainy u 1944 – 1991 rr.

7. Худолій О. М.
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У статті здійснено аналіз науково-
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6. Protsenko, U. M.
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викладачів з водних видів спорту як

психолого-педагогічна проблема

”

”
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нормативної бази освітнього процесу

підготовки тренерів-викладачів з водних

видів спорту в закладах вищої освіти

України (друга половина ХХ – початок ХХІ

століття). Проаналізовано погляди провід

них учених на цю проблему. Аналіз

історіографічних матеріалів щодо дослід

ження питання підготовки фахівців з

фізичного виховання та спорту в Україні

показав, що ця проблема є предметом

багатьох наукових розвідок. Формування

фізичної культури як складової частини

загальної культури суспільства, спрямованої

на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних,

морально-вольових та інтелектуальних

здібностей людини з метою гармонійного

формування особистості, неможливе без

підготовки висококваліфікованих фахівців з

фізичної культури та спорту, зокрема,

тренерів-викладачів, які мають високий

рівень базової фахової підготовки. Установ

лено, що питання підготовки тренерів-

викладачів з водних видів спорту в закладах

вищої освіти України (друга половина ХХ –

початок ХХІ століття) в історико-педаго

гічній літературі висвітлювалося, проте все

ще залишається серед малодосліджених

проблем. Аналізу були піддані лише деякі

аспекти цього питання, без урахування

достатньої сукупності фактів, змістовного

висвітлення проблем, використання та

аналізу значного обсягу джерельної бази.

Разом із тим зібраний фактичний матеріал,

узагальнення та висновки можуть бути

враховані при розробці та викладанні

фахових навчальних курсів, спецкурсів,

спецсемінарів у закладах вищої освіти

України.

: освіта, тренер, тренер-

викладач, спорт.

-

-

-

-

Ключові слова

Плотникова Е. Р. Подготовка тре

неров-преподавателей по водным видам

спорта как психолого-педагогическая

проблема

-

В статье осуществлен анализ научно-

методической литературы и программно-

нормативной базы учебного процесса

подготовки тренеров-преподавателей по

водным видам спорта в учреждениях

высшего образования Украины (вторая

половина ХХ – начало ХХІ века).

Проанализированы взгляды ведущих

ученых на данную проблему. Анализ

историографических материалов по иссле

дованию вопроса подготовки специалистов

физического воспитания и спорта в Украине

показал, что исследуемая проблема является

предметом многих научных публикаций.

Формирование физической культуры как

составной части общей культуры общества,

направленной на укрепление здоровья,

развитие физических, морально-волевых и

интеллектуальных способностей человека с

целью гармоничного формирования лич

ности, невозможно без подготовки высоко

квалифицированных специалистов по

физической культуре и спорту, в частности,

тренеров-преподавателей, которые имеют

высокий уровень базовой профессио

нальной подготовки. Установлено, что

вопрос подготовки тренеров-препода

вателей по водным видам спорта в

учреждениях высшего образования

Украины (вторая половина ХХ – начало

ХХІ века) в историко-педагогической

литературе изучался, однако все еще

остается среди малоисследованных проб

лем. Анализу были подвергнуты лишь

некоторые аспекты этого вопроса, без учета

-

-

-

-

-

-
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достаточной совокупности фактов, содержа

тельного освещения проблем, использо

вания и анализа значительного объема

источников. Вместе с тем, собранный

фактический материал, обобщения и вы

воды могут быть учтены при разработке и

преподавании специальных учебных кур

сов, спецкурсов, спецсеминаров в высших

учебных заведениях Украины.

: образование, тренер,

тренер-преподаватель, спорт.

The article analyzes the scientific and

methodological literature and the syllabus-

normative base of the educational process of

training coach-teachers of water sports in higher

education institutions of Ukraine (the second

half of the XX – the beginning of the XXI

century). The views of the leading scientists on

this problem are analyzed. The analysis of

historiographical materials investigating

training specialists of physical education and

sports in Ukraine has shown that the problem

under study is the subject of many scientific

studies. The formation of physical culture as an

integral part of the general culture of society,

aimed at strengthening health, development of

physical, moral, volitional and intellectual

abilities of a person for the purpose of

harmonious formation of an individual, is

impossible without training of highly qualified

specialists in physical education and sports, in

particular, coach-teachers who have a high level

of basic training. It has been discovered that the

issue of training of coach-teachers of water

sports in institutions of higher education of

Ukraine (the second half of the XX – the

beginning of the XXI century) is not sufficiently

investigated, in spite of the fact that there were

-

-

-

-

Ключевые слова

Plotnikova K. R. Training of Coach-

Teachers of Water Sports as a Psychological

and Pedagogical Problem

attempts to consider this problem in the

historical and pedagogical literature. Only some

aspects of the problem under study were

analyzed, without any account of a sufficient set

of facts, substantive coverage of problems, the

use and analysis of a significant amount of

sources. At the same time, the collected factual

material, generalizations and conclusions can

be taken into account in the development and

teaching of special training courses, special

courses, and special seminars in higher

educational institutions of Ukraine.

: education, coach, coach-

teacher, sports

Key words
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ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ

ШАМА І.П.

КЕЙСОВІ ПРАКТИКИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ

C

П
Е

Д
А

ГО
ГІКА

В
И

Щ
О

Ї Ш
КО

Л
И

УЧАСНЕ

УДК 378.147:37.011.3-051

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

суспільство в соціо
гуманітарному науковому дискурсі
характеризується як „індивідуа
лізоване суспільство” (З. Бауман),

якому властива суттєва трансфор
мація ціннісно-смислової сфери,

асиметричність індивідуальної та
колективної відповідальності, наяв
ність суперечності між індивідуаль
ністю як способом самоствердження
та індивідуальністю як способом
самореалізації. Відповідно, актуалі
зується питання щодо формування
індивідуальності педагога, здатного
створити умови для становлення
індивідуальності учня, його унікаль
ності, самостійності, усвідомлення
власного Я в умовах нормативності
соціокультурного середовища. Акту
альною стає потреба впровадження в
освітній процес підготовки май
бутніх учителів інноваційних техно
логій навчання, що ґрунтуються на
принципах особистісно зорієнто
ваного, діяльнісного, компетент
нісного підходів, формах і методах
навчання, спрямованих на форму
вання індивідуального стилю профе
сійної діяльності.

Концептуальні засади дослід
ження поняття „стиль” представлено
науковими розвідками у філософ
ському (Ю. Ґабермас, М. Каган,

І.Резвицький, О.Устюгова, Е.Фромм
та ін.), культурологічному (Л. Баткін,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ж. Бюффон, Р. Пірс, О. Шпенглер та
ін.)контекстах.Проблемипсихології
індивідуальності розглянуто в
працях К. Абульханової-Славської,
Б . Ананьєва , О . Асмолова ,

А. Петровського та ін.), індивіду
ального стилю діяльності –
Г. Берулава, Б. Вяткіна, Є. Ільїна,

В. Мерліна, індивідуального сти
лю професійної діяльності
Є . К л и м о ва , В . Тол оч е ка ,

В.Шадрикова та ін.

Індивідуально-типологічні
характеристики педагога визна
чено у дослідженнях М. Амінова,

З . В я т к і н о ї , Т. Гр е бе н ю к ,

Є . Климова , Н . Кузьміної ,

А. Маркової, Н. Петрової та ін.

Теоретико-методичні аспекти фор
мування індивідуального стилю
професійної діяльності майбутніх
педагогів розглядали такі науковці,
як Н. Веригіна, І. Вохмяніна,

Ж . Кова л ів , С . Кова льова ,

С . К о л о с о в а , О . Л а п і н а ,

Л. Макарова, О. Прохорова,

А. Торхова, О. Чернічкіна, І. Цар та
ін.

Потенціал кейс-технологій у
забезпеченні практико зорієнто
ваного, особистісно-розвивального
характеру вищої освіти представ
л е н о в п р а ц я х П . Б а є в а ,

Ш. Бобохужаєва, Н. Волкової,
О. Долгорукова, О. Михайлової,
О. Смолянінової, Ю. Сурміна,

З. Юлдашева та ін., теоретико-

методичні засади використання
кейс-технологій у педагогічній
освіті – І. Андріаді, В. Бейзерова,

М. Варданян, М. Голубчикової,
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-

-

-

-

-

-

-

-

І. Осадченко, М. Савельєвої, Л. Савенкової
та ін.

– визначити сутнісні та
процесуальні характеристики кейсових
практик у процесі формування індивіду
ального стилю професійної діяльності
майбутніх учителів.

У психологічному контексті феномен
індивідуального стилю потрактовується як:

стиль життя особистості (А. Адлер),

когнітивний стиль (Г. Віткін), спосіб
успішного виконання діяльності залежно від
здібностей людини (Б. Теплов, А. Маркова,

А. Ніконова), система прийомів і способів
діяльності (В. Мерлін, Є. Климов),

і н д и в і д у а л ь н и й е м о ц і й н и й с т и л ь
(Л. Дорфман), стиль активності (Б. Вяткін),

стиль поведінки (О. Асмолов, Є. Ільїн та ін.).

У психології індивідуальний стиль людини
визначається як складне системне психічне
утворення, що допомагає людині адапту
ватися до вимог діяльності й середовища,

залежить від внутрішньої структури
(інваріантного ядра) і наявних способів
поведінки, є причиною і наслідком її
психічного розвитку. Стиль професійної
діяльності людини зумовлений як індивіду
ально-типологічними характеристиками
людини, так і соціально-психологічними та
середовищними чинниками, образом
діяльності (образ професії), образом Я як
суб'єкта діяльності. Ядро індивідуального
стилю діяльності визначає комплекс
властивостей нервової системи людини.

Стиль може змінюватися, розвиватися за
наявності позитивного ставлення до діяль
ності й активного пошуку прийомів і
способів, що сприяють досягненню кращих
результатів.

Індивідуальний стиль професійної діяль
ності майбутніх учителів визначено як
інтегральне особистісне утворення, що
визначає індивідуальну стратегію й тактику
організації педагогічної діяльності й
забезпечує продуктивність та оптимальну
реалізацію завдань професійної діяльності.
Індивідуальний стиль професійної діяль
ності майбутніх учителів створює прогнос
тичні передумови для: формування індиві

Мета статті

дуальності учнів, успішної інтеграції в
професійно-педагогічне середовище, здійс
нення інноваційної педагогічної діяльності;
подолання професійних утруднень у ситу
аціях невизначеності на основі компен
саторної функції власного стилю діяльності

Особливого значення в процесі форму
вання індивідуального стилю професійної
діяльності майбутніх учителів набуває
використання як виду
інтерактивних освітніх технологій, спрямо
ваних на формування знань, умінь, особис
тісних якостей на основі аналізу та
вирішення реальної або змодельованої
ситуації в контексті професійної діяльності,
представленої у вигляді кейсу. Використання
практико зорієнтованих технологій педаго
гічної освіти відповідає фундаментальним
засадам діяльнісного підходу, який орієнтує
на розвиток особистості в різних видах
д і я л ь н о с т і ( Б . А н а н ь є в , Е . З е є р ,

В. Шадриков та ін.). Досліджуючи практико
зорієнтований підхід у формуванні профе
сійно-педагогічної культури майбутніх
учителів, І. Пальшкова акцентує увагу на
тому, що соціальна дійсність постає як
сукупність людських практик, навичок,

умінь, способів дії, звичаїв, сформованих у
певній культурі, у яких представлено її
конкретний зміст і сенс. Відповідно, тільки
оволодіваючи набором практичних дій,

представлених у культурі, людина набуває
своєї соціальної визначеності, соціального
статусу [8]. О. Антонова зазначає, що
„основними характеристиками практико-

орієнтованого підходу у професійній
підготовці вчителів є те, що суб'єкт навчання
із самого початку ставиться в діяльнісну
позицію, яка забезпечується впровадженням
професійно-орієнтованих форм організації
навчального процесу та передбачає не лише
практичну орієнтацію окремих навчальних
дисциплін, а й зміст усієї підготовки вчителя
у ВНЗ” [1, с. 266].

Теоретико-методичні засади викорис
тання кейс-технологій у педагогічній освіті
представлено в наукових розвідках
М. Голубчикової [4], С. Ковальової [5],

Н. Колесник [6], М. Савельєвої [7] та ін.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

кейс-технологій
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Використання кейс-технологій у викладанні
дисциплін педагогічного циклу є особливо
доцільним, тому що вони дозволяють бачити
сутність педагогічного явища чи процесу,

аналізувати конкретні факти в контексті
педагогічної теорії; використовувати педаго
гічну теорію як засіб аналізу й прогнозу
вання педагогічних дій; здійснювати рефлек
сію своїх переживань й оцінювати свою
поведінку в різних ситуаціях взаємодії з
усіма суб'єктами освітнього простору,

шукати свій індивідуальний стиль профе
сійної педагогічної діяльності; узагаль
нювати, алгоритмізувати свої кращі
знахідки.

Значущість діяльнісного, компетент
нісного підходів, практико зорієнтованих
технологій, зокрема кейс-технологій, у
педагогічній освіті зумовлює звернення до
поняття „ ”, що передбачає

-

-

-

-

-

-

кейсові практики

систематичне використання педагогічних

кейсів різного типу в процесі викладання

педагогічних дисциплін протягом усього

навчання майбутніх учителів у закладі

вищої освіти

запитування

. Поняття „кейсова практика”
використано М. Присталовим для позна
чення сукупності кейсів у шкільній
практиці, „робота з якими повинна
дозволити учням використовувати навички
та методики розуміння конкретної соці
ально-економічної будови школи за її
межами (школа постає як модель суспіль
ства” [9, с. 9]. Показовим є сподівання про те,

що такі кейсові практики наповнять
„освітній процес нашої школи „ароматом
реального життя”, що діти, після випуску зі
школи, матимуть досвід вирішення реаль
них, а не вигаданих проблем” [9, с. 6].

Принциповою ознакою таких практик
визначено „практичний, ситуативний та
аналітичний характер”, створення „кейс-

атмосфери”, що стимулює та підтримує
як показник інтелектуальної

активності [9, с. 43, 44].

-

-

-

-

Рис. 1. Кейсова практика в процесі формування

індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів



Навчально-методичне забезпечення

кейсової практики студентів педагогічних

спеціальностей включає технологічну карту

проведення практичних занять з педаго

гічних дисциплін на основі кейс-методу,

вебліографію з проблеми дослідження для

студентів та викладачів, рекомендації щодо

структурування методичної частини кейсу з

акцентом на особливості формулювання

питань та завдань до кейсів, індивідуально-

типологічні особливості суб'єктів освіт

нього процесу, рефлексивний аналіз резуль

татів кейсової практики.

Кейсова практика як складник процесу

формування індивідуального стилю профе

сійної діяльності майбутніх учителів перед

бачає використання кейсів різного типу.

Обрано такі : за

кількістю інформації, що надається

(відкритий кейс, у якому проблема не

сформульована; кейс-айсберг, що не містить

достатньої інформації та його вирішення

потребує пошуку додаткової інформації); за

складністю (ілюстративні; навчальні; прик

ладні вправи); за обсягом і структурою (міні-

кейс, стислий, повний; структурований,

великий неструктурований кейс); за видом

аналітичної діяльності (проблемний,

відкритий, проектний, діагностичний); за

наявністю сюжету (сюжетний, безсю

жетний); за часовою послідовністю

матеріалу (кейс-автонаратив, кейс у режимі

від минулого до теперішнього, прогнос

тичний кейс); за типом методичної частини

(питальний кейс, кейс-завдання; за дже

релом інформації (навчальні; практичні

(польові); відеокейс; кейс на основі творів

мистецтва).

Відповідно до представлених класи

фікацій видів кейсів та з урахуванням

завдань кейсових практик, спрямованих на

формування індивідулаьного стилю профе

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

базові класифікації кейсів

сійної діяльності майбутніх учителів,

визначено таку номенклатуру педагогічних

кейсів:

–

невеликий за обсягом кейс, що містить опис

фрагмента педагогічної реальності та

використовується на початку вивчення

відповідного модуля або навчальної теми;

– кейс, матеріал для

якого визначається на підставі особистісних

наративних описів студентів (автонаративів)

та слугує джерелом для індивідуального та

групового аналізу;

– кейс, що містить

інформаційну частину згідно з темою, та

комплекс діагностичних матеріалів для

проведення самодіагностики та самооцінки

певних умінь та навичок;

– невеликий за

обсягом кейс, призначений для формування

конкретних педагогічних здібностей;

– невеликий за обся

гом кейс, що містить опис педагогічної

ситуації, у якій окреслено проблему;

– кейс, у якому представлено опис

певної педагогічної ситуації та який не

містить формулювання проблеми. Завдан

ням студентів є визначення проблеми та

шляхів її вирішення;

– кейс, що містить

фрагмент твору художньої літератури, який

репрезентує певний фрагмент педагогічної

дійсності. Завданням студентів є визначення

проблеми та шляхів її вирішення;

– кейс обсягом 20 – 35

сторінок із описом ситуацій з певними

героями, сюжетної ліній. Не містить

формулювання проблеми;

вступний ілюстративний міні-кейс

кейс-автонаратив

діагностичний кейс

функційний міні -кейс на основі

педагогічної ситуації

пробл емний міні -кейс на основі

педагогічної ситуації

відкритий кейс на основі педагогічної

ситуації

відкритий кейс на основі творів

художньої літератури

сюжетний відкритий великий неструк

турований кейс

-

-

-
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кейс-прикладна вправа на основі педаго

гічної ситуації

кейс-айсберг на основі веб-квесту

відкритий відеокейс

лонгрид-кейс

кейс-тест

вимоги

-
– закріплює, тренує певні

педагогічні вміння та навички на прикладі

реальної або вигаданої педагогічної ситу

ації;

– не

містить достатньої інформації. На основі

веб-квесту студенти мають знайти інформа

цію та виконати завдання кейсу;

– кейс на основі

відеоролику, відеофрагмента, що відобра

жає певну педагогічну ситуацію та створює

підґрунтя для аналізу;

– мультимедійний кейс на

основі поєднання текстової інформації,

аудіо- та відеоматеріалів, створений за

допомогою спеціальних інтернет-сервісів;

– завдання у вигляді міні-

кейсів різного типу (педагогічна ситуація,

фрагмент наукового, художнього тексту та

ін.) для оцінки знань та навичок (компе

тенцій)

При доборі конкретних кейсів для

організації кейсової практики реалізо

вувалися такі : відповідність

загальноприйнятим вимогам до кейсів [2,

с. 24]; актуальність матеріалу кейсу;

відповідність темі навчального заняття,

змісту модуля навчальної дисципліни;

відповідність типу кейсу цілям та завданням

навчального заняття, ресурсному забезпе

ченню навчального процесу; доступність

додаткової інформації, яка необхідна для

роботи з кейсом; наявність теоретичних

знань згідно з темою, модулем навчального

курсу; урахування рівня загально педаго

гічної та загальнокультурної підготовки

майбутніх учителів, можливих бар'єрів у

розумінні соціокультурного контексту

конкретного педагогічного кейсу (кейсового

завдання); урахування рівня сформованості

аналітичних умінь, навичок аргументації,

способів ведення дискусії і т.п.; позитивна

емоційна атмосфера в студентському

-

-

-

-

-

-

- -

.

середовищі, що сприяє відкритості, ініціа

тивності в діалозі, міжособистісній толеран

тності; місце кейсу в кейсовій практиці (на

початковому етапі доцільно використо

вувати міні-кейси, у подальшій роботі

студентів – розгорнуті кейси зі складним

інформаційним контентом); наявність

міжпредметних зв'язків, орієнтація на

трансдисциплінарний підхід у педагогічній

освіті.

Кейсова практика у процесі формування

індивідуального стилю професійної діяль

ності майбутніх учителів передбачає

залучення студентів до аналізу педагогічних

кейсів різного типу в процесі вивчення таких

дисциплін педагогічного блоку, як „Пропе

девтика та інформаційні технології” (1 курс),

„Педагогіка” (модулі „Загальна педагогіка”,

„Історія педагогіки”, „Основи педагогічної

майстерності” (2 – 3 курси), дисциплін за

вибором. Так, наприклад, проведення

практичного заняття з теми „Соціальна і

психолого-педагогічна сутність навчальної

праці студента” (курс „Пропедевтика та

інформаційні технології”) передбачає

ознайомлення майбутніх учителів з особли

востями організації навчального процесу в

університеті, самоусвідомлення нової соці

альної ролі студента, спрямоване на форму

вання мотивації до успішного оволодіння

майбутньою професією і стимулювання

ціннісного ставлення до вчительської праці.

На занятті студентам було запропоновано

пригадати вчителів, які викладали у школі,

написати й презентувати есе з теми

„Найкращий учитель мого життя”. Означені

есе можна розглядати як наративні описи –

автонаративи, які згідно з положеннями

феноменологічного та герменевтичного

підходів у соціогуманітарній практиці

можна використовувати в якості інформа

ційного підґрунтя для групового аналізу та

самоаналізу. Саме автонаративи, підготов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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лені студентами, склали основу для кейсу-

автонаративу, у процесі аналізу якого

студенти готували портрет ідеального

вчителя, визначали перелік ри творчого

вчителя тощо.

Феномен

педагогіки в системі сучасного наукового

знання та соціокультурної практики”

пропонувався відкритий

,

який було побудовано на основі матеріалів

Національної доповіді про стан і перспек

тиви розвитку освіти в України (2016). Серед

питань означеного кейсу особливу увагу

було привернено до питання „Чи впливають,

на вашу думку, умови соціокультурного

розвитку суспільства загалом та сфери

освіти зокрема на становлення та розвиток

індивідуальності майбутнього вчителя?”. На

початку вивчення навчальних тем з

дидактики в якості вступного пропонувався

кейс „Школа очима батьків” на основі

матеріалів з періодичної преси та матеріалів

соціальних мереж.

У межах модулю „Історія педагогіки”

пропонувалися кейси, джерелом яких

обрано художньо-публіцистичні матеріали,

мемуарна література, твори образотворчого

мистецтва. Так, інформаційним підґрунтям

с

слугували

фрагменти з художньо-документальної

повісті С. Смоляницького „Три століття Яна

Амоса Коменського”,

матеріали спогадів учениць Смольного

інституту шляхетних дівчат.

представлено у вигляді

(мультимедійного кейсу) як

У межах модуля „Педагогіка”, який

вивчається на 2 курсі, за темою „

-

кейс „Я обрав

професію вчителя. Чи чекає мене школа…”

южетного відкритого повного неструкту

рованого кейса „Ян Амос Коменський:

дивись, слухай, запам'ятовуй”

кейса „К. Ушинський:

«Mesdemoiselles: ваш новий інспектор»” –

Кейс „Василь

Сухомлинський: учитель вчить жити

власним прикладом”

лонгрид-кейсу

-

сполучення текстового матеріалу, фото- та

відеоматеріалів. Вибір формату лонгрид-

кейсу зумовлено широкими можливостями

сучасних ІКТ в аспекті добору ілюстра

тивного матеріалу та підготовки кейсу в

електронному середовищі, зокрема за

допомогою сервісу Оскільки метою

кейсу було увиразнення саме індивідуальних

особливостей педагогічної діяльності

В. Сухомлинського, то джерелами для підго

товки кейсу слугували: а) фрагменти з творів

В. Сухомлинського, що розкривають вимоги

до вчителя; б) мемуари, присвячені спогадам

про В. Сухомлинського, художньо-публі

цистична література; в) відеофільм

„В. Сухомлинський як особистість”, який

містить кадри хроніки, дозволяє почути

голос В. Сухомлинського); г) фотоматеріали,

присвячені життю В. Сухомлинського, з

різних сервісів Інтернету. За результатами

роботи із кейсом студенти склали „портрет”

В. Сухомлинського як учителя-практика.

Змістовний матеріал кейсу репрезентує

вимоги принципу доповнюваності (компле

ментарності) різних форм педагогічного

знання (наукове, художньо-образне).

Кейси різного типу використовуються й

для оцінки рівня сформованості знань, умінь

та навичок за результатами вивчення на

вчальної дисципліни. М. Варданян відзна

чає, що „останнім часом все більш попу

лярним стає використання кейсів не тільки

на стадії навчання студентів, але й при

перевірці результатів навчання на екзаменах.

Студенти отримують кейси перед екза

меном, вони мають проаналізувати його та

принести екзаменатору звіт” [3, с. 29].

Другий варіант – вирішення кейсу безпо

середньо на екзамені, але в такому випадку

„він має бути достатньо коротким та

простим, для того щоб вкластися в обмежені

-

-

-

-

-

-

-

-

-

tilda.cc.
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часові рамки” [Там само]. І, нарешті, третій

варіант – це використання міні-кейсів для

тестування (у форматі очного письмового

тестування або у форматі комп'ютерного

тестування – в аудиторії або дистанційно).

Саме цей – третій варіант – й отримав назву

кейс-тестингу.

(від англ. –

оціночний кейс) – метод оцінки знань та

навичок (компетенцій) за допомогою

спеціалізованих завдань. Означені завдання

можуть бути представлено у вигляді міні-

кейсів різного типу (педагогічна ситуація,

фрагмент наукового, художнього тексту та

ін.). О. Шварева, аналізуючи науково-

методичну літературу з проблем кейс-

тестингу, відзначає позицію Є. Моргунова,

який розглядав кейс-тест як складник

психолого-дидактичного інструментарію,

що дозволяє забезпечити зв'язок тестового

матеріалу та практичних професійних

завдань [10, с. 29]. Так само О. Шварева

аналізує позиції щодо кейс-тестів таких

авторів, як Є. Конопко, М. Шалашова,

В. Звонников та ін., доходить висновку про

те, що в процесі роботи з кейс-тестом

майбут нім фахівцям пропонується „не

просто вирішити кейс-ситуацію, а проана

лізувати запропоновані варіанти та вибрати з

них оптимальний” [10, с. 31]. Відповідно,

використання кейс-тестів, кейс-тестингу

загалом дозволяє актуалізувати наявні

професійні теоретичні та практичні знання,

що „сприяє формуванню навичок успішного

виконання професійної діяльності та

отримання кількісної та якісної оцінки

педагогічної компетентності бакалаврів”

[Там само]. Отже, кейс-тестинг ми розгля

даємо як складник кейсових практик, що

дозволяє в процесі формування індивіду

ального стилю професійної діяльності май

бутніх учителів поєднати контрольно-

діагностичні та розвивальні, мотиваційні

функції кейс-технологій.

Кейс-тестинг case-testing

-

-

-

-

-

Таким чином, упровадження в процес

професійної підготовки майбутніх учителів

кейсих практик дає змогу для формування

мотиваційно-ціннісного, когнітивного і

особистісно-діяльнісного компонентів

індивідуального стилю педагогічної діяль

ності студентів педагогічних спеціаль

ностей. Залучення студентів до аналізу та

вирішення кейсів забезпечує розуміння

стильових ознак діяльності педагога як

взаємозумовленості специфіки самої

педагогічної діяльності та індивідуально-

психологічних особливостей її суб'єктів.

Кейсова практика передбачає використання

педагоігчних кейсів різного типу. Міні-

кейси – невеликі за обсягом, розраховані на

обмежений час індивідуальної роботи –

використовуються на практичних заняттях в

якості ілюстративного матеріалу та як

тренувальні вправи для відпрацювання

конкретних педагогічних умінь та навичок.

Поступово кейси в межах кейсової практики

майбутніх учителів мають ускладнюватися,

особлива увага має приділятися проблемним

кейсам, у яких окреслюється факт (ситуація)

і створюються передумови для проблема

тизації та концептуалізації педагогічного

явища чи процесу.

Перспективи подальших досліджень

пов 'язані із визначенням теоретико-

методичних засад педагогічної підтримки

саморозвитку майбутніми педагогами

індивідуального стилю професійної діяль

ності.
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сійної майстерності в умовах цілежиттєвого

н а вч а н н я : м о н о г р а ф і я / з а р ед .
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-

-

-
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Розкрито сутнісні ознаки поняття „інди

відуальний стиль професійної діяльності

майбутніх учителів”. Схарактеризовано

доцільність використання практико зорієн

тованих технологій у педагогічній освіті,

потенціал кейс-технологій як виду інтерак

тивних освітніх технологій для вирішення

завдань формування індивідуального стилю

професійної діяльності студентів педаго

гічних спеціальностей.

Представлено сутнісні ознаки поняття

„кейсова практика”, особливості реалізації

кейсових практик у процесі формування

індивідуального стилю професійної діяль

8. Palshkova, I.O.

9. Prystalov M.Y.

10. Shvareva O.V.

Шама І. П. Кейсові практики у процесі

формування індивідуального стилю

професійної діяльності майбутніх учи

телів.

-

Pedagogical Review, 1, 28-32

*  *  *

-

-

-

-

-

ності майбутніх учителів. Схарактеризовано

основні види педагогічних кейсів, викорис

тання яких доцільно в процесі професійної

підготовки майбутніх педагогів, зокрема

таких, як вступний ілюстративний міні-кейс,

кейс-автонаратив, діагностичний кейс,

функційний та проблемний міні-кейси на

основі педагогічної ситуації, сюжетний

відкритий великий неструктурований кейс,

кейс-прикладна вправа, лонгрид-кейс, кейс-

тест та ін. Представлено загальну характе

ристику кейс-тестингу як елементу кейсової

практики студентів педагогічних спеціаль

ностей.

: індивідуальний стиль

професійної діяльності, майбутні учителі,

педагогічний кейс, види педагогічних

кейсів, кейсова практика, кейс-тестинг.

Раскрыты сущностные признаки понятия

„индивидуальный стиль профессиональной

деятельности будущих учителей”. Охаракте

ризованы целесообразность использования

практико ориентированных технологий в

педагогическом образовании, потенциал

кейс-технологий, как вида интерактивных

образовательных технологий, для решения

задач формирования индивидуального стиля

профессиональной деятельности студентов

педагогических специальностей.

Представлены сущностные признаки

понятия „кейсовая практика”, особенности

реализации кейсовых практик в процессе

формирования индивидуального стиля

профессиональной деятельности будущих

учителей. Охарактеризованы основные

виды педагогических кейсов, использование

-

-

-

-

Ключові слова

Шама И.П. Кейсовые практики в

процессе формирования индивидуаль

ного стиля профессиональной деятель

ности будущих учителей.

-

-
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которых целесообразно в процессе профес

сиональной подготовки будущих педагогов,

таких, как вступительный иллюстративный

мини-кейс, кейс-автонарратив, диагности

ческий кейс, функциональный и проблем

ный мини-кейсы на основе педагогической

ситуации, сюжетный открытый большой

неструктурированный кейс, кейс-прик

ладное упражнение, лонгрид-кейс, кейс-

тест и др. Представлена общая характерис

тика кейс-тестинга как элемента кейсовой

практики студентов педагогических специ

альностей.

индивидуальный стиль

профессиональной деятельности, будущие

учителя, педагогический кейс, виды

педагогических кейсов, кейсовая практика,

кейс-тестинг.

Essential features of the concept "individual

style of professional activity of future teachers"

are disclosed. The expediency of using

pract ical ly oriented technologies in

pedagogical education, potential of case

technologies as a kind of interactive

educational technologies for solving the

problems of forming the individual style of

professional activity of students of pedagogical

specialties is characterized.

The essential features of the concept of

“case practice”, peculiarities of case practice

realization in the process of formation of the

individual style of future teachers' professional

activity are presented. The main types of

pedagogical cases are described, the use of

which is useful in the process of training future

teachers, in particular such as introductory
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process of Europeanization and

modernization of the education system

of Ukrainian high school, the issue of

l i n g u i s t i c - a n d - m e t h o d o l o g i c a l

education of prospective foreign

language teachers becomes particularly

burning. Modernization of professional

education of modern foreign language

teachers and their linguistic and

methodological education in particular,

involves studying and taking into

account historical experience, the

establishment and development of the

system of teaching foreign languages in

Ukraine in general. Considering the

fundamental nature of linguistic-and-

methodological education as the basic

structure of professional competence of

modern foreign languages teachers is

possible provided a retrospective

analysis of the origins of their

professional activity, their development

as ideal professionals within the

diachronic analysis of the components

of their professional education. At the

same time, having the idea of an ideal

professional, let us agree with the

opinion of T. Brazhe who, speaking

about the teacher in general, argued that

only after such an analysis teachers

could recognize themselves as
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specialists, and it would become a

condition for their further professional

development [2, p. 384].

In our opinion, the genesis of

professional education of foreign

languages teachers should be regarded

through the prism of socio-cultural

c o n d i t i o n s o f t h e c o u n t r y ' s

development; the evolution of

teacher's pedagogical activity, their

linguistic and pedagogical views, as

well as the nature of methodological

judgments of the best scholars of the

specified periods in this field.

Thoughts and ideas of philologists,

methodologists, tutors, and teachers of

different periods have influenced not

only the peculiarities of mastering

foreign languages as a discipline, but

also the exclusivity of the education of

prospective foreign language teachers,

especially in the aspect of their

l inguist ic and methodological

education.

The relevance of this study is that

the history of formation the linguistic

and methodological education of

prospective foreign language teachers

has still remained beyond the attention

of the scholars. However, the

preconditions of this issue are

considered by the researchers of

various branches of scientific

knowledge both in domestic and in

foreign scientific practice. The

scholars in the field of pedagogy

outlined the task, contents and methods

of education and training in general

present stage of theТ ТHEА



54 Освіта та педагогічна наука № 2 (16 ), 2019 8

and foreign languages in part icular

(H. Vashchenko, A. Diesterweg, S. Russova,

V. Sukhomlinsky, K. Ushinsky). From the point

of view of pedagogy, and in particular in its

historical sense, the question is represented in

the writings of V. Vykhrush, M. Yevtukh,

L. Nikshikova, S. Siropolk, O. Solodiankina;

from the standpoint of cultural studies the

features of the influence of the activity of

foreign language teachers on the cultural

heritage of Ukraine (O. Vysotsky, V. Hrechenko,

V. Kushneruk, V. Rezhko, I. Chornyi) are

considered. Historical and linguistic aspects, the

evolution of relations between the linguistics

and society are introduced in the researches of

F. Buslayev, M. Kulman, O. Mirolyubov,

I. Rakhmanov. From the angle of the

methodology, special requirements for the

teaching foreign languages are considered; the

peculiarity of approaches, methods, means and

technologies of teaching foreign languages has

been analyzed in the works of N. Borisova,

M. Vetchinova, L. Hulpa, L. Kravchuk,

B. Labinskaya, T. Litnova, V. Plakhotnyk,

L. Shcherba. Historical analysis of the

education of teachers in Ukraine is presented in

the researches of V. Bezlyudna, A. Dolapchi,

O. Mysechko, O. Shendruk.

The analysis of the above mentioned studies

confirms that the evolution of linguistic-and-

methodological education of foreign language

teachers has not been previously outlined in any

research. The review of the scientific researches

o n t h e p r o b l e m o f l i n g u i s t i c - a n d -

methodological education of prospective

foreign language teachers in Ukraine as well as

their perception as specialists in general has

somewhat incomplete, fragmentary, and

scattered character. There is still no

comprehensive and thorough study of this issue.

The process of training of prospective

foreign language teachers as a system

V. Bezlyudna observes in the influence of many

factors which she believes appropriate to

consider at three levels: process, status and

result [1, p. 103]. This approach requires an

analysis of the trends concerning the periods of

the issue.

In the framework of the given research we

shall consider preconditions of formation of the

linguistic-and-methodological education of

prospective foreign language teachers within

the period of Kiev Russ (IX-XIII centuries).

In different periods of society's development

the written sources provide information on the

linguistic-and-methodological education of

prospective teachers in two directions. Firstly,

there is an understanding of how foreign

languages were studied and which techniques

and methods were used. Secondly, the results of

the analysis of the teacher of foreign languages

as a personality are introduced. Since in

scientific literature and fiction of that period the

concept of “a teacher of foreign language” did

not exist as a separate qualification, then the

requirements for teachers in general and those

who taught a foreign language in particular were

taken into account for the compilation.

At the first stage (the period of Kyiv Russ),

one of the first teachers were Cyril and

Methodius. Although they are not considered as

foreign language teachers, but owing to the

extension of foreign Christian beliefs, and their

skills in speaking foreign languages, they

became the so-called “teachers” who explained

religious doctrine in mother tongue. The

methodology of studying Slavic languages at

schools of Cyril and Methodius was based on

the use of translated Christian texts, which

created the foundation for the first system of

education.

At such schools under the patronage of

Yaroslav the Wise special attention was paid to

the study of the ancient languages of that time.A

foreign language, as a particular discipline, was

not taught at such schools, but the teachers

became those people who knew foreign

languages, and could not only explain the basics
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of orthodoxy, but also teach Christian morality

and culture. The teacher at that time was to be a

person who could not only translate from Greek

and Latin, but also, reading authentic religious

texts, interpret them for those whom the texts

educated. The study of foreign languages at that

time contributed, first of all, to the development

of writing and extension of Christianity, and as a

consequence to the rapprochement with many

European countries.

According to A. Utkin, the lack of ideas as to

the methodological education of teachers was

compensated by a large number of translations

from Greek about this profession, and where the

teacher was isolated into a particular socio-

professional group [6].

During the Kiev Russ period, the first

teachers were “the masters of letters” who

worked in churches or monasteries, where

schools (specialized schools) were established.

Methodological postulates of that time are

introduced in the chronicle, where the teachers

were urged to “teach not by force, or cruelty, or

anger, but by a kind of fear for loving care,

engaging teaching and gentle consideration” [3,

p. 136]. As D. Likhachev claimed, in those days

pedagogy was not framed into an independent

branch of knowledge, but was represented in

folk art, painting, traditions, etc. [5]. In Kiev

Russ language learning was a means for further

education, for reading books in a foreign

language about religion, philosophy, history,

and geography.

Within the period of the reign of Volodymyr

the Great (980-1015) and Yaroslav the Wise

(1034-1054), more attention was paid to foreign

language learning. Concerning the expansion of

international relations it was compulsory to

learn Latin and Greek languages, which were

studied in the process of analysis of spiritual

literature.

In the XIV-XIV centuries, during the times

of the Tartar-Mongol Yoke, the significance of

the book culture changed considerably. In the

scientific works devoted to the analysis of the

pedagogical heritage of Sergius Radonezhsky,

the abbot of the Troitse-Sergiyev monastery, the

image of a teacher and a tutor was for the first

time revealed and explicated [4, p. 122]. It was

considered that “a tutor” was a parish priest, a

scholar and a monk; the person who was able to

change their pupils for the better only by the

words and reflections. However, the main

purpose of teachers and tutors of that time was

to teach their pupils that they had to

comprehend the reality, understanding and

analyzing it, without any cramming.

During the times of Kiev Russ the

methodology of teaching foreign languages was

rather specific. The first approach was based on

learning the texts in foreign language without

studying grammar rules, and the second, which

was more widespread, concerned not only

copying, but also understanding the meaning of

the text, that is, its interpretation for further

reflections [4].

Teachers-tutors of that time were focused on

self-improvement and self-development, trying

to become a role model [4]. Professional

qualities of the teacherA. Utkin distinguished in

spiritual morality, meekness, humility, integrity,

virtue, activity for the accomplishment of good

things, willingness to give up worldly pleasures,

demanding to themselves and to students, and

ability to protect the child [6, p. 101]. The

philosopher of that period Sergius Radonezhsky

considered the tutor as a good pastor, a righteous

and incorruptible teacher [3].

Thus, linguistic-and-methodological

education of foreign language teacher (teacher-

tutor, teacher-craftsman, and scholar) during the

time of Kyiv Russ was directed not to the study

of a foreign language, but to its use as a means of

formation of spiritual morality and integrity.

Consequently, the analysis of the

preconditions of historical and pedagogical

formation of linguistic-and-methodological

education of prospective foreign language
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teachers allows us to conclude that the evolution

of the issue went from the teacher-philologist

who knew foreign language for translation, to an

experienced linguist and methodologist, who,

during their professional activity, takes into

account psychological and pedagogical

peculiarities of those whom they teach.

The issue of linguistic-and-methodological

education of prospective foreign language

teachers has been relevant in all periods of

history. For centuries the scientists made

attempts to take into account the peculiarity of

mastering foreign languages, to comprehend

their importance for the social development of

the country, and as a result, to improve the

linguistic-and-methodological education of

prospective foreign language teachers.

Consequently, the outlined problem acquires an

important social significance.

Thus, as a result of the study of the problem

of historical and pedagogical formation of

linguistic-and-methodological education of

prospective foreign language teachers,

introduced in the framework of the article, the

regularity of this education can be observed. It is

based on the status of a foreign language in

Ukraine, which directs the requirements for

linguistic-and-methodological education of

foreign language teachers. The status refers to

the social meaning of a foreign language in each

period and the requirements to the level of its

knowledge. At the same time, in spite of

sufficiently extensive researches in Ukraine

regarding linguistic-and-methodological

education of prospective foreign language

teachers, the current state of this education lacks

scholars' attention in the framework of new

European integration guidelines. Consequently,

a special attention should be given to analysis of

the problem of formation of linguistic-and-

methodological competence of prospective

foreign language teachers at the present stage of

their education in further scientif ic

investigations.
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У статті розглянуто особливості лінгво
методичної підготовки майбутніх викладачів
іноземних мов на території сучасної України
у період Київської Русі. Представлено
еволюцію лінгвометодичної підготовки
майбутнього викладача, від учителя-словес
ника,

до досвідченого філо

2.

3.

4.

5.

6.
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Brazhe, T. G.

Dzhurinskiy, A. N.

Knyazev, E. A.

Likhachiov, D. S.

Utkin, A. V.

Кокнова Т. А. Особливості лінгво

методичної підготовки майбутніх учи

телів іноземних мов на території сучасної

України у період Київської Русі.

-

-

-

педагога-наставника, педагога-

майстра, книжника

лога і методиста. Визначено, що майбутні
викладачі іноземних мов за часів Київської
Русі повинні були мати високі моральні,
культурні та педагогічні якості. Встанов
лено, що вивчення іноземних мов у період
Київської Русі сприяло розвитку писемності
та запровадженню християнства, а засобом
для вивчення іноземних мов стали релігія та
переклад книг. У дослідженні з'ясовано, що
методика викладання іноземних мов була
специфічною: з одного боку тексти
іноземною мовою заучувалися, без вивчення
граматики, а з іншого – тексти осмислю
валися та інтерпретувалися для подальших
роздумів. В результаті дослідження було
з'ясовано, що лінгвометодична підготовка
викладача іноземної мови на території
сучасної України за часів Київської Русі
вбачалася не стільки у вивченні іноземної
мови, скільки в її використанні як засобу
формування духовної моральності та
доброчесності; викладач вбачався взірцем
обізнаності, який інспірував подальше
самовдосконалення учня. У ході дослід
ження з'ясовано, що викладач іноземної
мови був тією особистістю, чиї якості
сьогодні є фундаментом освіти взагалі та в
рамках лінгвометодичної підготовки зок
рема, єднальною ланкою процесу навчання
та виховання.

лінгвометодична підго
товка, майбутні викладачі іноземних мов,

навчання, виховання, територія сучасної
України, період Київської Русі.

В статье рассмотрены особенности
лингвометодической подготовки будущих
преподавателей иностранных языков на
территории современной Украины в период
Киевской Руси. Представлена эволюция
лингвометодической подготовки будущих
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-

-

-

-

Ключові слова:

Кокнова Т. А. Особенности лингво

методической подготовки будущих препо
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преподавателей, от учителя-словесника,

педагога-наставника, педагога-мастера,

книжника к опытному филологу и мето
дисту. Определено, что будущие препо
даватели иностранных языков во времена
Киевской Руси должны были иметь высокие
моральные, культурные и педагогические
качества. Установлено, что изучение
иностранных языков в период Киевской
Руси способствовало развитию пись
менности и распространению христианства,

а средством для изучения иностранных
языков стали религия и перевод книг. В
исследовании определено, что методика
преподавания иностранных языков была
специфической: с одной стороны тексты на
иностранном языке заучивались без
изучения грамматики, а с другой - тексты
осмысливались и интерпретировались для
дальнейших размышлений. В результате
исследования было выяснено, что лингво
методическая подготовка преподавателя
иностранного языка на территории совре
менной Украины во времена Киевской Руси
заключалась не столько в изучении иност
ранного языка, сколько в его использовании
в качестве средства формирования духовной
нравственности и добродетели; препо
даватель виделся образцом осведом
ленности, который инспирировал дальней
шее самосовершенствование ученика. В
ходе исследования установлено, что препо
даватель иностранного языка был той
личностью, чьи качества сегодня является
фундаментом образования вообще, и, в
рамках лингвометодической подготовки в
частности, связующим звеном процесса
обучения и воспитания.

лингвометодическая
подготовка, будущие преподаватели иност
ранных языков, обучение, воспитание,

территория современной Украины, период
Киевской Руси.
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Koknova T. A. Peculiarities of the
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period

Peculiarities of the linguistic-and-

methodological training of prospective foreign

languages teachers on the territory of modern

Ukraine in the period of Kiev Russ are

considered in the article. The evolution of the

linguistic-and-methodological training of

prospective teachers, from a language teacher, a

teacher-educator, a teacher-tutor, a scholar to an

experienced philologist and methodologist is

introduced. It is determined that the prospective

teachers of foreign languages in the times of

Kiev Russ should possess high moral, cultural

and pedagogical qualities. It is established that

the study of foreign languages in the period of

Kiev Russ contributed to the development of

writing and the spread of Christianity, and

religion and translation of books became the

means of learning foreign languages. It is also

determined in the research that the methodology

of teaching foreign languages was specific: on

the one hand, texts in a foreign language were

memorized without studying grammar, and on

the other, texts were comprehended and

interpreted for further reflection. As a result of

the study, it is found out that the linguistic-and-

methodological training of a foreign language

teacher on the territory of modern Ukraine at the

times of Kiev Russ was not so much in the study

of a foreign language, as in its use as a means of

development spiritual morality and virtue; the

teacher was regarded as a model of awareness

that inspired further self-improvement of the

student. It was determined that the teacher of a

foreign language was the person whose quality

was the foundation for modern education in

general, and, in the framework of linguistic-and-

methodical training in particular, also a link in

the process of training and education.

linguistic-and-methodological

education, prospective foreign language

teachers, training, education, the territory of

modern Ukraine, the period of Kiev Russ.
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ФОРМУВАННЯ ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ
ВІТЧИЗНЯНОЇ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ОНИЩЕНКО С. С.

СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ ТА ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ

П

ІС
ТО

Р
ІЯ

 П
Е

Д
А

ГО
ГІКИ

РОЦЕС

УДК 796.011.3

20 – 30-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

термінотворення в га-

лузі фізичного виховання в різні
історичні періоди зумовлено низкою
і зовнішніх, і внутрішніх умов та
чинників. Тому зрозуміти специфіку
формування понять і термінів, визна-

чити тенденції розвитку понятійно-

термінологічної системи теорії
фізичного виховання у 20 – 30-х
роках ХХ століття неможливо без
урахування соціально-історичного та
педагогічного контексту.

Зауважимо, що в історико-

педагогічних публікаціях певною
мірою відображено передумови
формування вітчизняної теорії
фізичного виховання (О. Півень),

історичні умови , особливості
та тенденції розвитку фізичного
виховання й спорту в Україні
в д о с л і д ж у в а н и й п е р і о д
(Л. Вострокнутов, Е. Дорошенко,

М . К р у к , М . Л у к ' я н ч е н ко ,

Л. Потапова, Ю. Тимошенко,

А. Цось та ін.). Проте в узагальню-

вальних працях з теорії фізичного
в и х о в а н н я ( Б . А ш м а р і н ,

О. Безкопильний, Е. Вільчковський,

І. Еркомайшвілі, Є. Іванченко,

В. Іващенко, О. Курок, Л. Матвєєв,

А. Новиков, Ю. Шкребтій, Б. Шиян та
ін.), дисертаціях, присвячених
українській термінології галузі
фізичної культури та спорту

(О . Боровська , Л . Карпець ,

М. Паночко), найбільш загальні
поняття теорії фізичного виховання,

спортивна термінологія розглянуто
поза історичним контекстом. Лише в
дисертаційній роботі І. Янків
розкрито особливості історичного
розвитку української спортивної
термінології протягом ХХ ст. і в
узагальненому вигляді показано
вплив соціально-політичних чин-

ників, освітньої політики на процес
термінотворення.

– розкрити вплив
соціально-історичного й педаго-

гічного контексту на формування
системи понять і термінів вітчиз-

няної теорії фізичного виховання
20 – 30-х років ХХ ст.

Перш за все , розглянемо
соціально-економічні, політичні та
соціокультурні умови й чинники,

які зумовлювали зміну концепту-

альних засад педагогічної науки
загалом, спрямованість, мету та
завдання фізичного виховання,

напрями, характер, наукових дос-

ліджень у цій галузі. Своєю чергою,

це визначало вектор оновлення й
розвитку понятійно-терміноло-

гічної системи, що відображала
проблемне поле вітчизняної теорії
фізичного виховання 20 – 30-х років
ХХ ст.

Надзвичайно складною й

тяжкою на початку 20-х років ХХ ст.

в Ук р а ї н і бул а с о ц і а л ь н о -

економічна ситуація. Занепад

економіки, воєнні дії, мобілізації,

Мета статті
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евакуації, епідемії зумовили значне

скорочення освітньо-виховних установ,

кризу сім'ї та масову дитячу безпри

тульність. Народний комісар освіти України

Г. Гринько наводив жахливі дані, які

відображали становище дітей в Україні того

часу. У 1922 році, писав він, на Донбасі

налічувалось 60 тисяч круглих сиріт, у

Волинській губернії – 20 тисяч, у Київській –

більше ніж 30 тисяч. Майже восьма частина

всіх українських дітей була взагалі

безпомічною, потребувала допомоги [4,

с. 14].

У цих соціально-економічних умовах в

Україні проводилась відповідна освітня

політика та було створено особливу освітню

систему, яка відрізнялась від російської та

освітніх систем інших союзних республік. Її

було закріплено в документі під назвою

„Схема народної освіти в УСРР” (1920 р.).

Система народної освіти України включала

навчальні заклади двох типів: установи

соціального виховання дітей до 15 років

(соцвих) та професійно-технічні школи з

дво-, трирічним терміном навчання

(профос). До системи соцвиху, своєю

чергою, входили: дошкільні заклади

соціального виховання (дитячий садок,

дитячий будинок, комуна, колонія) для дітей

від 4 до 8 років; єдина трудова семирічна

школа для дітей від 8 до 15 років: I концентр

– 4 роки навчання (з 8 до 12 років), II

концентр – 3 роки навчання (з 12 до 15 років).

Тодішній нарком освіти Г. Гринько

вважав, що прийняття цієї схеми народної

освіти було зумовлене соціально-еконо-

мічною ситуацією країни, точніше необхід-

ністю підготовки кваліфікованих робітників

для відбудови народного господарства та

необхідністю організації соціального

захисту дітей і турботи про них через велику

кількість сиріт і напівсиріт, які з'явилися в

результаті революції та війни [3, с. 66].

Ще одним важливим документом, який

-

визначав не тільки спрямованість державної
освітньої політики на охорону й соціальний
захист дитинства, а й розвиток педагогічної
теорії та практики, була „Декларація про
соціальне виховання дітей” (1920 р.).

Оскільки „сотні тисяч пролетарських дітей
опинились без жодних засобів до життя”,

наголошено в декларації, то лише „могутня
рука нового соціального організму має силу
довести до розквіту ці молоді лави борців за
світле комуністичне майбутнє”, створивши
нову систему соціального виховання [5, с. 9].

Отже, „Схеми народної освіти в УСРР” та
„Декларація про соціальне виховання дітей”,

прийняті в 1920 році, впливали не лише на
освітню практику, а й визначили спрямо-

ваність розвитку вітчизняної педагогічної
теорії, що відбивалось і на педагогічній
термінології. У документах було зафіксовано
ключову категорію – „соціальне виховання”,

яка стала системоутворювальною в процесі
термінотворення у 20-х роках, а також
підпорядковані їй поняття – „охорона
дитинства”, „дитячий будинок”, „дефективні
діти”, „соціальне забезпечення дитини”,

„охорона здоров'я дітей” та ін.

Незважаючи на те, що „Декларація про
соціальне виховання дітей” прямо не
порушувала питання фізичної культури та
фізичного виховання молодого покоління,

вона все ж опосередковано зумовлювала
спрямованість розвитку цієї галузі. По-

перше, теза про „охорону дитинства”
передбачала не тільки навчання, виховання,

харчування дітей, а й розваги, ігри,

відпочинок, боротьбу з хворобами, тобто
види діяльності, що мали відношення до
фізичного виховання. По-друге, у теоре-

тичній частині документа йшлося про
відмову від старої системи виховання, яка
калічила душу й тіло, і містився заклик,

спираючись на педологію, розглядати
дитину як особливу істоту, котра потребує
спеціального ставлення до себе, відповідно
до тих психофізичних особливостей дитя-
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чого організму, які відрізняють дитину від
дорослого. Ці теоретичні положення,

безумовно, зробили певний внесок у
підсилення медико-біологічної спрямо-

ваності теорії фізичного виховання 20-х
років.

У 20-х роках партія і уряд приймають
низку нормативних документів, які безпо
середньо торкались галузі фізичної культури
і фізичного виховання та визначали
спрямованість теоретичних пошуків та
процесу термінотворення. Сюди можна
віднести декрет ВЦВК „Про обов'язкове
навчання військової справи”, виданий у
1918 році, у якому ставилось завдання
використовувати фізичну культуру і спорт як
засоби військової підготовки [6].

Більш ґрунтовно означені проблеми
розглянуто в постанові ЦК РКП (б) від 13

липня 1925 р. „Про завдання партії в галузі
фізичної культури”. Акцент зроблено на
політизацію фізкультурного руху, у зв'язку з
чим ставилось завдання об'єднати трудящих
навколо партії і громадських організацій,

сприяти зміцненню міжнародної єдності
трудящих. Указувалось також, що фізична
культура не може відокремлюватися в якісь
незалежні організації, а повинна бути
включена в загальний план діяльності
державних і громадських організацій
(органи народної освіти, охорони здоров'я,

армія, профспілки, комсомол). Партія
боялася втратити контроль над фізкуль
турним рухом і по суті заборонила створення
незалежних спортивних організацій, які
потенційно могли б діяти під впливом
„буржуазного спорту”. Про це прямо заявляв
один із організаторів системи охорони
здоров'я СРСР М. Семашко, який наго
лошував, що фізкультура, як того вимагає
постанова партії, не повинна відокрем
люватись в організаційному відношенні в
якісь самостійні спортивно-гімнастичні
об'єднання, що неминуче призведе до
відриву від основної політико-просвіти

-

-

-

-

-

тельської роботи, до відриву мас, що
займаються фізичною культурою, від
основних громадських організацій [16, с. 6].

У документі зафіксовано групу термінів
щодо завдань фізкультурного руху: „фізичне
виховання трудящих”, „оздоровлення”,

„культурно-господарська підготовка” (час
тина культурно-просвітницької роботи та
підвищення продуктивності праці), „війсь
кова підготовка”, „морально-вольове вихо
вання”. Друга група термінів, зафіксованих у
постанові, стосувалась засобів фізичної
культури і фізичного виховання: „фізичні
вправи”, „особиста і суспільна гігієна”,

„сили природи”, „правильний режим праці
та відпочинку”. У документі також було
детально визначено принципи організації
фізкультурного руху.

У 20-х роках під впливом державної
політики в Україні починає формуватися
гігієнічний (медико-біологічний) напрям
розвитку теорії фізичного виховання. У 1924

році було прийнято постанову ВУЦВК і РНК
УСРР „Про державну організацію охорони
здоров'я дітей і про права й обов'язки лікаря
охорони здоров'я дітей”. Документ перед
бачав створення в системі органів охорони
здоров'я нових структурних підрозділів, які
б займались охороною здоров'я дітей, та
введення посади лікаря охорони здоров'я
дітей. Важливим засобом зміцнення здо
ров'я дітей розглядалась фізична культура
[14].

Прибічниками гігієнічного спрямування
фізичної культури та фізичного виховання
були, перш за все, шкільні педагоги та лікарі,
які робили акцент на оздоровчій спрямо
ваності радянської системи фізичного вихо
вання й рекомендували молоді займатися
тільки легкими вправами гігієнічної або
коригувальної гімнастики, зарядкою, прогу
лянками та простими рухливими іграми.

Спортивні тренування та змагання з висо
кими фізичними навантаженнями, на їхню
думку, є неприпустимими, оскільки здоров'я

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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робітників та їхніх дітей обтяжене важкою
спадковістю через тривалу й виснажливу
експлуатацію минулих поколінь.

Слушними, на наш погляд, є узагаль
нення щодо напрямів фізичної культури й
фізичного виховання в Україні у 20-х роках
ХХ століття, зроблені М. Саїнчуком.

Дослідник дійшов висновку, що в цей період
сформувалось три напрями, або концепти,

фізичної культури та спорту, які підтри
мували три різні групи – учителі, учені та
політики, а саме:

1. „Концепт пролетарської культури”
(підтримували фізкультурні працівники,

прибічники пролеткульту) – фізична куль
тура та спорт використовуються для
ідейного впливу та підвищення продуктив
ності робочої сили.

2. „Концепт гігієни” – фізична культура
та спорт розглядались як життєво важлива
частина освіти й охорони здоров'я, а окремі
види спорту, зокрема бокс, футбол,

гімнастика і важка атлетика, відхилялись як
такі, що сприяють травмам і невигідні для
здоров'я.

3. „Концепт спартацизму” – неспеціалі
зоване і непрофесійне практикування спорту
вищих досягнень та змагального спорту [15,

с. 82].

Як бачимо, у державних і партійних
документах першої половини 20-х років
ХХ ст. було визначено ключові слова й
словосполучення, які відбивались на
спрямованості теоретичних пошуків у галузі
фізичної культури й фізичного виховання та
характері термінотворення. Державна
політика щодо освіти й фізичної культури
сприяла переважно поширенню перших
двох напрямів у розвитку галузі, оскільки
фізична культура та фізичне виховання
розглядались, з одного боку, як засіб
ідейного згуртування молоді та підготовки
до виробничої праці, з іншого, – як засіб
оздоровлення трудящих мас, охорони
здоров'я молодого покоління.

-

-

-

-

-

Щодо третього напряму зауважимо, що
на початку 20-х років розгорнулась боротьба
проти буржуазного „спортсменства”, проти
орієнтації молоді на те, щоб стати атлетами й
рекордсменами. Уважалось, що фізична
культура повинна бути пов'язана зі зміною
умов побуту населення, стати масовим
рухом „за здоров'ям та силою для праці й
боротьби”. Держава й партія не відкидали
спортивні змагання, розглядаючи їх як
спосіб залучення трудящих мас до
фізкультури, проте не ставили завдання
розвивати спорт вищих досягнень.

Однак представники спортивної громад
ськості намагались розвивати змагальний
спорт та спорт вищих досягнень. Так,

Петроградському та Всеукраїнському олім
пійським комітетам у 1922 році лікарсько-

педагогічна комісія Всеросійської наради з
фізичної культури доручила опрацювати
питання про відзначення спортсменів
спеціальним знаком „Нормальний атлет”.

Для цього пропонувалось установити норми
сили, швидкості, витривалості, які повинна
показати фізично розвинена й цілковито
здорова людина. Якщо громадянин виконує
встановлені норми протягом року, то він
отримує бронзовий знак, якщо протягом
чотирьох років поспіль – срібний знак, а ще
через чотири роки (за умови виконання
встановлених норм) – золотий. Пропо
нувались зобов'язати кожного громадянина
України отримати цей знак [8, с. 5].

Важливим соціокультурним чинником,

який певною мірою вплинув на розвиток
фізичної культури та фізичного виховання у
20 – 30-х роках ХХ ст. і відповідно на
термінологічний апарат цієї галузі, була
політика коренізації, оголошена у квітні
1923 року XII з'їздом РКП (б) офіційним
курсом партії в національному питанні. В
Україні ця політика набула форми україні
зації, яку було прийнято в цьому ж році VII

конференцією КП(б)У. Українізація перед
бачала: залучення керівних кадрів із

-

-

-

-

-
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представників корінної національності;
упровадження в роботу партійного, радян
ського й господарського апаратів української
мови; розширення мережі шкіл та інших
навчальних закладів з навчанням україн
ською мовою; розвиток національної
культури [7, с. 338 – 339].

Українізація освіти позначилась на
розвитку української наукової термінології.
Активну термінологічну роботу проводили
Всеукраїнська академія наук, Інститут
української наукової мови та окремі
термінологи (Ф. Калинович, О. Курило,

С. Паночіні, О. Яната та ін.), результатом якої
в період з 1921 по 1932 рік стали 34

термінологічні словники та словникові
проекти з різних галузей знань. Роботу з
упровадження вироблених термінів коорди
нував Народний комісаріат освіти [1, с. 10].

Процес термінотворення в контексті
політики українізації відбивався на розвитку
педагогічної термінології та термінології
фізичної культури й фізичного виховання.

Констатуємо, що у 20-х роках ХХ ст. в
Україні в надзвичайно складних соціально-

економічних умовах, у ситуації соціальної
кризи і кризи сім'ї, поширення негативних
явищ у дитячому середовищі, орієнтації
державної освітньої політики на охорону
дитинства й соціальний захист дитячого
населення відбувалось становлення вітчиз
няної теорії і практики фізичної культури та
фізичного виховання. Соціально-історичний
контекст зумовив появу щонайменше трьох
напрямів у розвитку цієї галузі – вироб
ничого, гігієнічного й спортивного, які
визначали спрямованість теоретичних
досліджень з фізичної культури та фізичного
виховання, сприяли оновленню понять та
термінів.

Наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. у
радянському суспільстві утверджується
тоталітарна система, спостерігаються
кардинальні зміни в економіці, суспільному,

культурному житті, державній освітній
політиці, політиці в галузі фізичної культури

-

-

-

-

-

та спорту. Згортання нової економічної
політики, централізація, створення команд
ної економіки, примусова колективізація
призвели до зміцнення абсолютної влади
Сталіна і впровадження тоталітарного
політичного режиму. Національною траге
дією України став голодомор 1932 – 1933

років, який, окрім колосальних людських
втрат, знищив старе українське село з його
народними традиціями, завдав нищівної
шкоди українському національному життю й
національній культурі.

З початку 30-х років розгорнулась
боротьба проти „буржуазного націона
лізму”, у якому звинувачували кращих
представників української інтелігенції.
Листопадовий пленум ЦК КП(б)У 1933 року
дав старт контрукраїнізації й започаткував
політику „інтернаціоналізму”, яка була
спрямована на зросійщення народів, що
входили до складу СРСР. Ставилось
завдання розчистити „ділянки теоретичного
фронту” від націоналістичних ідей.

Реалізація поставленого завдання була
пов'язана з політичними переслідуваннями,

дискредитацією діячів культури й освіти,

яких звинувачували у шкідництві, націона
лізмі й ворожому ставленні до радянської
влади [2, с. 311].

У цих умовах у 20-х – на початку 30-х
років змінюється державна освітня політика,

політика в галузі фізичного виховання та
спорту. У 1929 році прийнято постанову ЦК
ВКП (б) „Про фізкультурний рух”, яка
змінювала організаційні основи і зміст
фізкультурної роботи. Перш за все, у
документі вказувалось на організаційні
недоліки галузі, які позначались термінами
„слабкий охват”, „рекордсменський уклін”,

„відомчий різнобій”, „паралелізм”, і містив
ся заклик внести більше організованості й
плановості, максимально розширити мас
штаб фізкультурної роботи, забезпечивши
залучення до фізкультурного руху робіт
ничих мас, підсилити фізкультурну роботу
на селі. Для цього пропонувалось підсилити

-

-

-

-

-

-

-
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централізоване керівництво, спираючись на
„широку робітничу громадськість” [12,

с. 9 – 10]. З цією метою президії ЦВК СРСР
було доручено створити всесоюзну раду
фізичної культури з функціями керівного
держаного органу та визнавалось доцільним
організувати всесоюзне добровільне това
риство фізкультури.

Виконуючи партійну постанову, президія
ЦВК СРСР прийняла свою постанову під
назвою „Про заснування всесоюзної ради
фізичної культури” від 3 квітня 1930 р., у
якій докладно визначались завдання
фізкультурної роботи в період реконструкції
народного господарства. По-перше, визна
ючи її велике значення в галузі соціальної
гігієни і євгеніки, пропонувалось широко
використовувати її в системі охорони
здоров'я. По-друге, фізичну культуру
необхідно було використовувати як масовий
чинник підвищення продуктивності праці й
боротьби з „професійними шкідливостями”
виробництва. По-третє, зобов'язувалось
максимально використовувати можливості
фізичної культури для укріплення обороно
здатності країни й військової підготовки
трудящих. Загалом фізична культура повин
на бути цілком і повністю поставлена „на
службу класовим інтересам трудящих мас” і
сприяти вихованню нової людини –
„активного будівника й борця за соціалізм”
[13, с. 11 – 12].

Згідно з постановою для забезпечення
плановості й здійснення державного
керівництва і контролю над роботою з
фізичної культури при ЦВК СРСР створено
Всесоюзну раду фізичної культури, а при
Всеукраїнському ЦВК – Всеукраїнську раду
фізичної культури і відповідно було
реорганізовано місцеві Ради фізичної
культури в державні органи.

У школах були введені нові програми,

фізичне виховання стало обов'язковим для

студентів, у зв'язку з чим в інститутах та

університетах створювались кафедри фізич

-

-

-

-

-

ного виховання, а замість колишніх гуртків

на підприємствах, установах і школах –

колективи фізичної культури. Для вирішення

проблеми підготовки кадрів у 1930 році в

Харкові утворено Державний інститут

фізичної культури України, відкрито

технікуми фізичної культури та організовано

Науково-дослідний інститут фізичної

культури з філіалами в Києві та Одесі [17,

с. 188].

Як бачимо, наприкінці 20-х – на початку

30-х років ХХ ст. в умовах реконструкції

народного господарства, утвердження

тоталітарної політичної системи відбулися

суттєві зміни в організації фізичної культури

й фізичного виховання. Було створено

централізовану систему державного управ

ління цією галуззю, яка по суті виключала

ініціативу спортивної громадськості, уве

дено обов 'язкове фізичне виховання

молодого покоління, визначено ідейно-

політичну спрямованість фізичної культури

як засобу формування нової людини –

будівника й борця за соціалізм. Виокре

милось кілька напрямів фізкультурної

роботи (виробничий, гігієнічно-оздоровчий,

військовий), організовано наукове вивчення

проблем фізичної культури й фізичного

виховання. Сформовані у 20-ті роки

теоретичні концепти фізичного виховання не

відкидались, проте акцент було зроблено на

використанні фізичної культури як засобу

виховання дітей та молоді й чинника

підвищення продуктивності праці робітни

ків і військової підготовки населення. Це

сприяло активізації наукових розвідок,

розвитку теорії фізичного виховання й

визначало направленість термінотворення.

Підсилення уваги до виховного потен

ціалу фізичної культури на початку 30-х

років зумовлено педагогічним контекстом і,

перш за все, кардинальною зміною освітньої

політики. Було ліквідовано розбіжності в

освіті, що існували в республіках, і створено

-

-

-

-

-
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уніфіковану єдину освітню систему СРСР.

Постанови ЦК ВКП (б) „Про початкову й

середню школу” від 5 вересня 1931 року та

„Про навчальні програми і режим у

початковій і середній школі” від 25 серпня

1932 року перетворювали загальноосвітню

школу на режимний заклад, сприяли

політизації та ідеологізації виховання,

підсиленню тенденцій авторитаризму в

педагогічній теорії та практиці [див.: 9,

с. 157; 11, с. 164].

Зміна педагогічного контексту виявилась

також у теоретико-методологічних транс

формаціях. У липні 1936 року прийнято

постанову ЦК ВКП (б) „Про педологічні

перекручення у системі наркомосів”, яка

призвела до знищення методологічного

плюралізму в педагогіці. Педологія оголо

шувалась псевдонаукою, а закон про

фаталістичну зумовленість долі дітей

біологічними й соціальними чинниками,

„впливом спадковості й якогось зміненого

середовища” названо антимарксистським

[10, с. 174 – 175]. Радянська педагогіка

відмовилась від ідей новітньої зарубіжної

педагогічної думки й почала базуватись

виключно на марксистсько-ленінській

методології. Фізичне виховання стало

розглядатись як елемент системи комуніс

тичного виховання молодого покоління. У

навчальних закладах, які підлягали повному

партійному й державному контролю,

установлювався суворий внутрішній режим

і жорстка дисципліна, навчально-виховний

процес здійснювався на засадах автори

тарності й був гранично політизований й

ідеологізований. Зміни в теорії та освітній

практиці зумовили суттєві зміни і в

педагогічній термінології.
Отже, процес термінотворення в галузі

фізичної культури й фізичного виховання в
досліджуваний період значною мірою
зумовлювався соціально-історичним і
педагогічним контекстом. У 20-х роках у

-

-

-

-

складних соціально-економічних і полі
тичних умовах освітня система орієнту
валась на соціальний захист дітей, а фізична
культура розглядалась, перш за все, як засіб
оздоровлення населення. Теорія фізичного
виховання зазнавала відчутного впливу з
боку суміжних дисциплін. Це позначилось
на термінології фізичної культури й фізич
ного виховання, яка значно розширювалась і
оновлювалась. У 30-х роках в умовах
установлення тоталітарного режиму, згор
тання політики українізації, ліквідації
методологічного плюралізму, політизації й
ідеологізації освіти та фізичної культури
спостерігаються значні термінологічні
зміни в теорії фізичного виховання, які
відображали її орієнтацію на марксистсько-

ленінську теорію, принципи й завдання
системи комуністичного виховання.

Розвиток навчальної

термінологічної лексики у процесі

розбудови української системи освіти

(кінець XIX – початок 1930-х рр .

XX століття) : автореф. дис. на здобуття

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01

„Загальна педагогіка та історія педагогіки” /

В. І. Авраменко. – К., 2003. – 20 с.

Історія педагогіки

України : підруч. для студ. вищ. пед. навч.

закл. / Л. В. Артемова. – К. : Либідь, 2006,

424 с.

До схеми народної освіти в

У.С.Р.Р. / Г. Гринько // Вісн. НКО У.С.Р.Р. –

1920. – № 1. – С. 66.

Социальное воспитание

детей / Г. Гринько // Путь просвещения. –

1922. – № 1. – C. 1 – 53.

Наркомосвіти У.С.Р.Р. про

соціяльне виховання дітей // Вісн. Нар.

комісаріату освіти У.С.Р.Р. – 1920. – № 1. –

С. 9 – 11.

-

-

-

-
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Онищенко С. С. Соціально-історич

ний та педагогічний контекст форму

вання понятійно-термінологічної сис

теми вітчизняної теорії фізичного вихо

вання 20 – 30-х років ХХ століття

-

-

-

-

У статті розглянуто вплив соціально

історичного і педагогічного контексту на

формування понятійно-термінологічної

системи вітчизняної теорії фізичного

виховання у 20 – 30-х роках ХХ століття.

Показано, що у 20-х роках у складних

соціально-економічних і політичних умовах

система соціального виховання, яку було

створено в Україні, спрямовувалась на

соціальний захист дітей, а фізична культура

й фізичне виховання орієнтувалися пере

важно на оздоровлення населення, підго

товку дітей та молоді до продуктивної праці

та службі в армії. На розвиток теорії

фізичного виховання великий вплив здій

снювали медико-біологічні дисципліни,

педологія та рефлексологія. Це відбилося на

термінології фізичної культури й фізичного

виховання, її оновленні й розширенні.

У 30-х роках у країні відбуваються

кардинальні соціально-економічні та полі

тичні зміни (реконструкція народного

господарства, колективізація, установлення

тоталітарного політичного режиму, згор

тання політики українізації), змінюються

освітня політика і педагогічний контекст

(політизація та ідеологізація освіти та

фізичної культури, ліквідація методоло

гічного плюралізму). Це зумовило значні

термінологічні зміни в теорії фізичного

виховання 30-х років, понятійно-терміно

логічна система якої стала спиратися вик

лючно на марксистсько-ленінську теорію,

принципи та завдання системи комуніс

тичного виховання.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ключові слова: понятійно-терміно

логічна система, фізична культура, теорія

фізичного виховання, соціально-історичний

контекст, педагогічний контекст.

В статье рассмотрено влияние социально
исторического и педагогического контекста
на формирование понятийно-терминологи
ческой системы отечественной теории
физического воспитания в 20 – 30-х годах
ХХ столетия. Показано, что в 20-х годах в
сложных социально-экономических и
политических условиях созданная в Украине
система социального воспитания была
направлена на социальную защиту детей, а
физическая культура ориентировалась на
оздоровление населения, подготовку детей и
молодежи к труду и службе в армии. На
развитие теории физического воспитания
большое влияние оказывали медико-биоло
гические дисциплины. Это отразилось на
терминологии физической культуры и
физического воспитания, ее обновлении и
расширении.

В 30-х годах происходят кардинальные

социально-экономические и политические

изменения (реконструкция народного

хозяйства, установление тоталитарного

режима, сворачивание политики украини

зации), меняются образовательная политика

и педагогический контекст (политизация и

идеологизация образования и физической

культуры, ликвидация методологического

плюрализма). Это обусловило значительные

терминологические изменения в теории

физического воспитания, понятийно-терми

нологическая система которой стала опи

раться только на марксистско-ленинскую

Онищенко С. С. Социально-истори

ческий и педагогический контекст фор

мирования понятийно-терминологи

ческой системы отечественной теории

физического воспитания 20 – 30-х годов

ХХ века

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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теорию, принципы и задачи системы

коммунистического воспитания.

: понятийно-термино

логическая система, физическая культура,

теория физического воспитания, социально-

исторический контекст, педагогический

контекст.

The article considers the influence of the

socio-historical and pedagogical context on the

formation of the conceptual and terminological

system of domestic theory of physical education

in the 1920s – 1930s. It is shown that in the

1920s, in difficult socio-economic and political

conditions, social education system created in

Ukraine was aimed at social protection of

children, and physical education was focused on

health improvement of the population,

preparing children and youth for work and

military service. The development of the theory

of physical education was greatly influenced by

biomedical disciplines. This was reflected in the

terminology of physical education, its renewal

and expansion. In the 1930s, the fundamental

socio-economic and political changes took

place (the reconstruction of national economy,

the establishment of a totalitarian regime,

closing up the policy of Ukrainization), the

educational policy and the pedagogical context

were altered (the poli t icization and

ideologization of education and physical

education in particular, the elimination of

methodological pluralism). This led to

significant terminological changes in the theory

of physical education, the conceptual and

Ключевые слова -

Onishchenko S. S. The Socio-historical

and Pedagogical Context of the Formation of

the Conceptual and Terminological System

of the Domestic Theory of Physical

Education in the 1920s – 1930s.

terminological system of which began to rely

solely on the theory Marxism-Leninism,

principles and tasks of the communism

education system.

: t h e c o n c e p t u a l a n d

terminological system, physical education, the

theory of education, the socio-historical

context, the pedagogical context.
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система освіти
вдосконалюється відповідно до сис-

тем освіти розвинених країн світу,

використовуючи їх передовий досвід.

Вона забезпечує фундаментальну
наукову, професійну та практичну
підготовку студентів. Найбільш зна-

чущим для сучасної виховної сис-

теми закладів вищої освіти, на наш
погляд, є процес соціалізації студент-

ської молоді. Проте підготовка
всебічно розвиненого фахівця не
може бути здійснена лише в рамках
освітнього процесу, адже позанав-

чальний процес має невичерпний
потенціал залучення студентів до
соціально значущої діяльності. Ціка-

вим видом участі студентів вишів у
науково-прикладній творчості стали
студентські конструкторські бюро,

засновані на початку 60-х рр. XX

століття. Уважаємо, що врахування й
творче використання накопиченого в
цей період досвіду сприятиме підви-

щенню ефективності соціалізації
студентської молоді на сучасному
етапі.

Починаючи з 60-х років минулого
століття, знаходимо велику кількість
публікацій, присвячених науково-

дослідній роботі студентів у позанав-

чальний час, однак більшість з них
мають описовий характер. Серед
ґрунтовних досліджень відзначимо
праці А. Новомінського „Запрошення
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ЯК ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ

СЄЧКА С. В.

СТУДЕНТСЬКІ КОНСТРУКТОРСЬКІ БЮРО

У
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 П
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А

ГО
ГІКИ

КРАЇНСЬКА

УДК 378.091.2(477) "19”

МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ (60-ті РОКИ XX СТ.)

до творчості: деякі аспекти форму-

вання спеціаліста-творця в умовах
вищої школи” (1970), М. Головатого
„Студент: шлях до особистості”
(1982), В. Кондратюка „Технічній
творчості молоді – партійну
турботу” (1987).

Згадані вчені, аналізуючи витоки
зародження та становлення студент-

ських конструкторських бюро, заса-

ди їх функціонування та конкретні
результати роботи, більше звертали
увагу на їхню допомогу в профе-

сійному формуванні майбутнього
спеціаліста, проте соціалізаційний
аспект та потенціал студентських
конструкторських бюро згадувався
побіжно й поверхово.

полягає у висвіт-

ленні науково-технічної творчості
студентських об'єднань 60-х років
XX ст. як такої, що активно сприяла
соціалізації студентської молоді.

У 1961 році наказом Міністра
вищої та середньої спеціальної
освіти затверджено „Положення про
науково-дослідну роботу студентів
вищих навчальних закладів”, у
якому зазначено, що науково-

дослідна робота студентів органі-
зується в різноманітних формах. Для
нашого дослідження важливим є те,

що в цьому документі були виокрем-

лені основні форми науково-дослід-

ної роботи студентів і в процесі
навчання, і в позанавчальний час.

Позанавчальна наукова робота,

указано в документі, повинна була
проводитись у студентських науко-

вих гуртках при кафедрах, студент-

Мета статті



Освіта та педагогічна наука № 2 (16 ), 2019 8 71

ських конструкторських, проектних та
техноло гічних бюро.

Положення визначало також зміст
науково-дослідної діяльності юнаків і дівчат.
У наукових гуртках студентам пропо-

нувалось складати реферати та анотації з
вітчизняної та зарубіжної спеціальної
літератури, проводити дослідницьку роботу
з питань, пов'язаних з тематикою наукових
досліджень кафедри, оволодівати навичками
експериментування, виступати з науковими
повідомленнями на засіданнях гуртка.

Студентські проектні, конструкторські та
технологічні бюро згідно з положенням
можуть створюватися у ВНЗ, на факультетах
або кафедрах з метою підвищення конструк-

торської та наукової підготовки студентів,

надання допомоги кафедрам та лабора-

торіям ВНЗ, підприємствам, науково-

дослідним та господарським організаціям у
виконанні дослідницьких і проектно-

конструкторських робіт. У студентських
проектних, конструкторських і техноло-

гічних бюро студенти колективно можуть
виконувати роботи: на громадських засадах
– за тематикою наукової роботи ВНЗ,

факультету, кафедри, лабораторії та за
запитами підприємств, будівництв, рад-

госпів та колгоспів, а також по госпдого-

ворах, що укладаються ВНЗ із відповідними
підприємствами та організаціями [2, с. 19]. У
нашому дослідженні ми розглянемо саме
студентські конструкторські бюро, які
виявились досить дієвою та потужною
формою соціалізації молоді.

Прийняття цього документа значно
активізувало науково-дослідну роботу
студентів у ВНЗ. Деякі підсумки її органі-
зації були підведені в інструктивному листі
Міністерства вищої і середньої спеціальної
освіти від 23 лютого 1966 р. „Про стан та
подальший розвиток науково-дослідної
роботи студентів вищих навчальних закла-

дів”. У листі вказувалось, що за останні роки
у вищих навчальних закладах отримали
широкий розвиток студентські проектні,
конструкторські та технологічні бюро.

-
Перевага цієї форми організації наукової
роботи студентів вбачалась у тому, що вона
дозволяла здійснювати тісний зв'язок з
виробництвом, студенти набували необхід-

них практичних знань у питаннях організації
виробництва, господарських відносин
підприємств. Робота в бюро мала колек-

тивний характер, виховувала почуття
відповідальності; студенти закріплювали
набуті теоретичні знання, отримували
підвищену наукову та конструкторську
підготовку. У цьому ж документі було
зазначено, що досвід роботи студентських
конструкторських бюро заслуговує серйоз-

ної уваги та популяризації [1, с. 6].

Нормативне забезпечення організації
студентської науково-дослідної роботи було
продовжене прийняттям у 1968 році
„Типового положення про студентські
конструкторські, дослідницькі, проектні,
технологічні та економічні бюро вищих
навчальних закладів”. Мета створення цих
громадських студентських об'єднань поля-

гала в покращенні підготовки висококва-

ліфікованих спеціалістів, які володіють
новітніми досягненнями науки й техніки,

мають організаційні навички в проведенні
колективної та творчої роботи. СКБ
покликані розвивати науково-дослідну та
проектно-конструкторську роботу студентів
через залучення їх до самостійної наукової
та практичної роботи й організації та
розвитку нових колективних форм [7, с. 63 –
64].

Звернемо увагу, що в нормативних
документах участь студентів у науковій
роботі розглядалась не тільки як чинник
підвищення рівня професійної підготовки, а
і як чинник їхньої соціалізації, оскільки
ставилось завдання сформувати в майбутніх
фахівців організаційні якості, навички
колективної творчої роботи тощо.

Соціалізаційний потенціал науково-

дослідної роботи підсилювався намаганням
забезпечити її зв'язок з виробництвом. Під
керівництвом партійних та комсомольських
комітетів ВНЗ СКБ надавали практичну
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допомогу кафедрам та лабораторіям, а також
різноманітним підприємствам, науковим
організаціям у виконанні проектно-

конструкторських та дослідницьких робіт.
Можливість проведення комплексних
розробок, не обмежених рамками навчаль-

них програм, а також набуття навичок
рішення адміністративних та господарських
питань значною мірою стимулювало
діяльність СКБ. Усі роботи виконувалися на
громадських засадах. У 1969 р. в Україні
діяло 40 СКБ, у яких працювало 4500

студентів, які виконали обсяг госпдого-

вірних та держбюджетних робіт на суму
4209 тис. крб. [4, с. 72 – 73].

Для координації науково-технічної
творчості студентів у 1968 р. були створені
Всесоюзна рада по НДРС і такі ж ради в
радянських республіках, областях, містах, а
в кожному вищому навчальному закладі –
наукові товариства. У положенні про
Всесоюзну раду по НДРС, затвердженому 1

серпня 1969 р., визначено його основні
завдання:

– розширення та поглиблення знань
випускників шляхом розвитку науково-

дослідної роботи;

– надання допомоги народному госпо-

дарству; координація роботи студентських
наукових об'єднань;

– проведення заходів між вищими
навчальними закладами щодо поглиблення
наукової творчості студентів; поширення
передового досвіду.

У 1969 р. прийнято рішення про
створення Українського республіканського
студентського наукового товариства та
затверджено відповідне положення. Това-

риство сприяло широкому залученню
студентів до науково-дослідної роботи,

розвитку всіх форм наукової творчості
молоді та поширенню її передового досвіду.

Воно, як підкреслено в положенні,
популяризує й пропагує досягнення науки й
техніки серед студентів та населення, сприяє
публікації та впровадженню результатів
наукових досягнень студентів у народне
господарство [Там само, с. 77].

За характером виконаних робіт усі

студентські проектно-конструкторські бюро
України в основному можна розділити на
чотири групи:

– будівельного профілю (Львівський
політехнічний, Одеський та Полтавський
інженерно-будівельні інститути);

– автомобільно-дорожного профілю
(Київський та Харківський автомобільно-

дорожні інститути);

– приладобудування (Київський політех-

нічний, Севастопольський приладобуді-
вельний, Харківський інститути та Харків-

ський інститут радіоелектроніки);

– гірничо-металургійного профілю
(Дніпропетровський гірничий, Донецький
політехнічний, Жданівський металургійний
інститути).

СПКБ усіх чотирьох груп виконували
чимало робіт для промислових підприємств,

шахт, будівництв, радгоспів та колгоспів. У
процесі вирішення серйозних народно-

господарських завдань у студентів вироб-

лялися організаційні навички, самостійного
мислення, уміння знаходити вихід із
складних становищ, застосувати отримані
знання на практиці [8, с. 115 – 116].

Одним із перших в Україні було СПКБ
Львівського політехнічного інституту,

засноване в 1959 році, перші проекти якого
наочно продемонстрували потенційні
можливості цієї практичної школи, її вплив
на якість підготовки майбутніх фахівців. У
його складі діяли такі секції: архітектурно-

будівельна, санітарно-технічна, теплотех-

нічна, електротехнічна, навчально-вироб-

нича та ін.

Це об'єднання працювало на засадах
самодіяльності й самоуправління. Очолю-

вала СПКБ громадська рада, до складу якої
входили представники ректорату, керівники
секцій, викладачі відповідних дисциплін та
студенти. Студенти, працюючи у СПКБ,

виконували значну роботу і в інституті, і поза
його межами. Вони проектували для свого
інституту аудиторії та лабораторні корпуси,

гуртожитки, спортивно-оздоровчі бази та ін.

Крім того, виконували відповідні замов-
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лення промислових, транспортних, сільсько-

господарських підприємств та науково-

дослідних установ. За час свого існування
СПКБ цього ВНЗ виконало понад 500

замовлень при фінансовому плані 90 тис.

карбованців у рік. За студентськими
проектами споруджені: школа в місті Львові
на 960 учнівських місць, Львівський цирк,

аудиторно-лабораторний корпус Львів-

ського політехнічного інституту, гуртожитки
на 632 та 1442 місця, а також гуртожитки
Одеського політехнічного та Київського
автодорожнього інститутів [3, с. 130].

Студенти, які працювали у СПКБ
Київського і Харківського автодорожніх
інститутів, успішно вели роботу з проек-

тування автомобільних доріг і нових
моделей автомашин. Так, у Харківському
автодорожньому інституті були сконстру-

йовані й побудовані унікальні гоночні
автомашини ХАДІ-7 та ХАДІ-8, які показали
високі гоночні якості. Студенти брали
найактивнішу участь у розробці та впровад-

женні в життя замовлень різних підприємств
та міністерств.

Студентські проектно-конструкторські
бюро Донецького політехнічного, Жданів-

ського металургійного інститутів, Харків-

ського інституту радіоелектроніки та
багатьох інших технічних ВНЗ України
підтримували тісні контакти з відповідними
підприємствами та науково-дослідними
установами й проводили велику роботу
разом із ними з конструювання та виготов-

лення значної кількості різноманітної
продукції, машин та механізмів, пристроїв
та установок. Це допомагало майбутнім
інженерам тісно поєднувати свою теоре-

тичну та практичну підготовку, глибше
оволодівати своєю професією на основі
новітніх досягнень науки та техніки.

Студенти високо оцінювали свою роботу у
СПКБ та вважали її хорошою школою
практичної підготовки. Під час організації та
при плануванні діяльності наукових гуртків,

проблемних груп, конструкторських бюро
враховувався той факт, що вирішення

більшості проблем сучасної науки під силу
лише науковим колективам. Тому виховання
навичок співробітництва в такому колективі
вкрай було необхідне молодому досліднику,

а встановлення творчих контактів та обмін
інформацією в процесі наукового пошуку
стали першочерговим завданням [Там само,

с. 131 – 132].

Протягом другої половини 60-х років
продовжували розвиватись зв'язки студент-

ської молоді з виробництвом і діяльність у
вищих навчальних закладах студентських
проектно-конструкторських бюро (СПКБ).

Лише студентськими проектно-конструк-

торськими бюро Міністерства вищої і
середньої спеціальної освіти УРСР за 1966 –
1969 рр. виконано робіт приблизно на 4 млн.

крб. Та справа полягала не тільки у
фінансових показниках, СПКБ стали
важливими осередками підготовки й
виховання висококваліфікованих спеціа-

лістів, здатних творчо працювати в умовах
бурхливого науково-технічного прогресу.

Запозичуючи досвід СПКБ Львівського
політехнічного інституту – кращого в
Україні, найстарішого і найбільшого, де
працювало понад 500 майбутніх інженерів,

студентські проектно-конструкторські бюро
почали широко практикувати виконання
курсових і дипломних проектів, окремих
навчальних завдань, лабораторних робіт на
замовлення виробництва. Унаслідок цього
зріс інтерес молоді до інженерної праці,
підвищилася успішність, дисциплінованість
юнаків і дівчат, які працювали в цих бюро,

посилився громадський тонус життя СПКБ.

Ураховуючи соціалізаційний потенціал цих
об'єднань, партійні та комсомольські
організації почали систематично займатися
діяльністю СПКБ [6, с. 64].

СПКБ при Одеському політехнічному
інституті, у якому працювало 200 студентів,

виконувало цікаві роботи з проектування
приладів, стендів, машин, систем тепло- і
електропостачання. Наукова робота сприяла
формуванню світогляду майбутніх спеціа-

лістів. Знайомство з науковою проб-

лематикою розширювало їхній кругозір,
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допомагало їм уявити і зрозуміти перспек-

тиви розвитку науки. Проектуючи та
створюючи нові прилади і пристрої,
студенти вирішували практичні завдання,

які мали народногосподарське значення [5,

с. 27].

У СПКБ Харківського політехнічного

інституту студенти займалися конструктор-

ськими розробками і за завданнями кафедр

та лабораторій інституту, і за договорами з

організаціями та підприємствами. У 1965/66

році у роботі СПКБ брали участь 63 студенти

й 4 штатних співробітники. Ними були

виконані проектно-дослідницькі та конст-

рукторські роботи на суму 29 тис. крб. У його

складі працювало 3 групи: автоматики,

машинобудування та електротехнічна. До

складу основних робіт, виконаних СПКБ у

1965 році, належали: конструювання,

виготовлення та наладка машин програм-

ного навчання; контроль, розробка технічної

документації та виготовлення макета

приладу Електросон; розробка пристрою

для різання одиничним алмазним зерном;

проектування приладу для виміру внут-

рішніх напруг у електролітичних осадах

[9, с. 203].

Як бачимо, студентські конструкторські,

проектні, технологічні та інші бюро (СКБ)

стали однією з ефективних форм студент-

ської наукової творчості. Як показав аналіз,

робота в СКБ будувалася згідно з вимогами

навчального плану та сприяла закріпленню в

студентів теоретичних та практичних знань,

навчанню навичок активної самостійної

роботи, залученню студентів до впровад-

ження на виробництві розроблених пропо-

зицій та рекомендацій, розвитку в них умінь

організаторської роботи. Відповідно до

профілю вищого навчального закладу,

факультетів, кафедр СКБ виконували

пошукові, госпдоговірні та держбюджетні

роботи.

За багатьма показниками, як-от: техніч-

ний рівень розробки, її народногосподарське

значення, СКБ виконували розробки на рівні
компетентних проектних організацій.

Проведений аналіз дозволяє зробити
деякі узагальнення щодо особливостей і
тенденцій розвитку науково-дослідної
роботи як чинника соціалізації студентів
ВНЗ у досліджуваний період. У 60-х роках її
особливості виявлялися: у намаганні забез-

печити зв'язок навчання з життям, участі
студентської молоді у вирішенні завдань
виробничого характеру; самодіяльному
характері роботи студентських наукових
об'єднань та в їх організаційній самостій-

ності; недооцінці виховних та соціаліза-

ційних можливостей науково-дослідної
роботи студентів ВНЗ. Подальшого дослід-

ження потребує вивчення діяльності СКБ в
Україні в 70 – 80-х роках XX ст.

Министерства высшего и
среднего специального образования СССР. –
1966. –№ 5. – С. 5 – 9.

2. Высшая школа : сб. основ. поста-

новлений, приказов и инструкций : в
2 ч. / под ред. Е. И. Войленко ; М-во высш. и
сред. спец. образования СССР. – М. : Высш.

шк., 1978. – Ч. 2. – 360 с.

воспитание сту-

дентов / В. Г. Антоненко, В. П. Агафонов,

А. Д. Бондар и др. – Киев : Вища шк., 1977. –
213 с.

Техническому
творчеству молодежи – партийную заботу /

В. А. Кондратюк. – Львов : „Вища школа”
Изд-во при Львов. гос. ун-те, 1987. – 169 с.

Студент і соціалістичне
суспільство / П. П. Лопата, В. В. Антонов,

В. П. Котенко. О., 1969. 30 с.

Вища школа УРСР :

здобутки і перспективи (1966 –1970) /

Валентин Юхимович Маланчук. – К. : Вища
шк., 1971. – 148 с.

и твор-

ческая работа студентов вузов и учащихся
средних специальных учебных заведений :

сб. основ. постановлений, приказов и
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инструкций / под ред. В. И. Крутова. – М. :

Высш. шк., 1984. – 143 с.

Приглашение к
творчеству: некоторые аспекты форми-

рования специалиста-творца в условиях
высшей школы А. Новоминский. Львов :
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Статтю присвячено питанням організації
наукової діяльності студентської молоді в
позанавчальний час у 60-ті рр. XX століття,

зокрема таким об'єднанням, як студентські
конструкторські, проектні, технологічні та
інші бюро (СКБ), що стали однією з
ефективних форм студентської наукової
творчості. Соціалізаційний потенціал
науково-дослідної роботи підсилювався
намаганням забезпечити її зв 'язок з
виробництвом: СКБ надавали практичну
допомогу кафедрам та лабораторіям, а також
різноманітним підприємствам, науковим
організаціям у виконанні проектно-

конструкторських та дослідницьких робіт.
Можливість проведення комплексних
розробок, не обмежених рамками нав-

чальних програм, а також набуття навичок
рішення адміністративних та господарських
питань значною мірою стимулювало
діяльність СКБ. Як показав аналіз, робота в
СКБ сприяла закріпленню в студентів
теоретичних та практичних знань, навчанню
навичок активної самостійної роботи,

залученню студентів до впровадження на
виробництві розроблених пропозицій та
рекомендацій, розвитку в них умінь
організаторської роботи. За багатьма
показниками, як-от: технічний рівень
розробки, її народногосподарське значення,

СКБ виконували розробки на рівні

8. Novominskii, A.

9. Studencheskoe

*  *  *

Cєчка С. В. Студентські конструк-

торські бюро як чинник соціалізації

молодого покоління (60-ті рр. XX ст.)
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компетентних проектних організацій і стали
важливими осередками підготовки та
виховання висококваліфікованих спеціа-

лістів, у яких були створені сприятливі
умови для соціалізації студентства.

студентська молодь,

соціалізація, наукова творчість, студентські
конструкторські бюро, студентські громад-

ські об'єднання.

Статья посвящена вопросам организации
научной деятельности студенческой моло-

дежи во внеучебное время в 60-е гг. XX ст., в
частности таким объединениям, как
студенческие конструкторские, проектные,

технологические и другие бюро (СКБ),

которые стали одной из эффективных форм
студенческого научного творчества. Соци-

ализационный потенциал научно-исследо-

вательской работы усиливался стремлением
обеспечить ее связь с производством: СКБ
предоставляли практическую помощь
кафедрам и лабораториям, а также
разнообразным предприятиям, научным
организациям в выполнении проектно-

конструкторских и исследовательских
работ. Возможность проведения комплек-

сных разработок, не ограниченных рамками
учебных программ, а также приобретения
навыков решения административных и
хозяйственных вопросов в значительной
мере стимулировало деятельность СКБ. Как
показал анализ, работа в СКБ способ-

ствовала закреплению у студентов теорети-

ческих и практических знаний, обучению
навыкам активной самостоятельной работы,

привлечению студентов к внедрению на
производстве разработанных предложений
и рекомендаций, развитию у них умений
организаторской работы. По многим
показателям, в частности, такими как
технический уровень разработки, ее
народнохозяйственное значение, СКБ
выполняли разработки на уровне компетент-

ных проектных организаций и стали
важными центрами подготовки и воспи-

Ключові слова:

Сечка С. В. Студенческие конструк-

торские бюро как фактор социализации

молодого поколения (60-е гг XX ст.)

тания высококвалифицированных специа-

листов, в которых были созданы благопри-

ятные условия для социализации студен-

чества.

: студенческая молодежь,

социализация, научное творчество, студен-

ческие конструкторские бюро, студенческие
общественные объединения.

The article deals with the organization of

scientific extra-curricular activity of students in

the 60s of the XX century, in particular, the

associations such as students' design, project,

technological and other offices (SDO), which

have become one of the efficient forms of

students' scientific creativity. Socialization

potential of research work was intensified by

ensuring its connection with production: SDO

used to provide departments and laboratories

with practical help and also used to assist

various enterprises, scientific organizations in

completing project constructive and research

work. The possibility of carrying out complex

developments that are not restricted by the

curricular as well as acquiring skills in solving

administrative and economic issues stimulated

SDO activity. According to the analysis,

working in SDO contributed to mastering

theoretical and practical knowledge, skills of

independent work, engaging students in

introducing their developments into

manufacture, and improving leadership skills.

In many respects, in particular such as the

technical level of developments, their

importance for the national economics, SDO

carried out developments at the level of

competent design organizations and became

important centers of training and education of

qualified specialists where favorable conditions

were created for students' socialization.

students, socialization, scientific

creativity, students' design offices, students'

voluntary associations.
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