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Особливістю професійної діяльності фахівців професій типу “людина − 

людина” є велика кількість комунікативних контактів та інтенсивна взаємодія з 

різними людьми. Це підвищує ризик виникнення проблемних комунікативних 

ситуацій, коли фахівцю доводиться долати комунікативні бар’єри, стримувати 

негативні емоції. Несприятливі емоційні стани, що часто повторюються, 

спричиняють формування таких особистісних якостей як дратівливість, 

тривожність, песимізм, загальну незадоволеність професією, що вкрай 

негативно впливає на ефективність діяльності, взаємостосунки з партнерами, 

клієнтами та колегами.  

За даними дослідження американського Національного інституту 

проблем здоров'я і професійної безпеки в наш час більше 35 млн. людей у 

всьому світі страждають клінічною формою синдрому хронічної втоми. На 

початку 70-х років XX ст. у психологічній літературі з’явилося поняття 

“професійне вигорання”. Його упровадив американський психіатр 

Х. Дж. Фрейденбергер для характеристики психічного стану здорових людей, 

які інтенсивно взаємодіють з клієнтами, постійно перебувають в емоційно 

насиченій атмосфері у процесі виконання професійних обов’язків [1, с. 275] 

Всесвітня організація охорони здоров’я визначає синдром вигорання як 

фізичне, емоційне або мотиваційне виснаження, що характеризується 



зниженням продуктивності праці, втомою, безсонням, підвищеною схильністю 

до соматичних захворювань, а також вживанням алкоголю чи інших 

психоактивних речовин з метою отримання тимчасового полегшення.  

Професор психології Каліфорнійського університету К. Маслач уточнила 

це поняття,окресливши його як синдром фізичного і емоційного виснаження, 

що супроводжується розвитком заниженої самооцінки, негативного ставлення 

до роботи та втрати розуміння і співчуття до клієнтів. На її думку професійне 

вигорання є емоційним виснаженням, що виникає на фоні стресу, викликаного 

міжособистісним спілкуванням [2, c. 63-74]. 

Ключову роль у виникненні синдрому вигорання відіграють емоційні 

труднощі або напружені стосунки в системі “людина – людина”.  

На наш погляд, однією з основних умов збереження працездатності 

майбутніх фахівців професій типу “людина − людина” є завчасна профілактика 

негативного впливу професії. Ефективним профілактичним засобом протидії 

професійному вигоранню є формування психологічної готовності до 

майбутньої професійної діяльності, розвиток професійно важливих якостей, 

зокрема, емоційних умінь.  

Категорію “емоційні уміння фахівця професій типу “людина-людина” 

розглядаємо як його здатність управляти емоціями у звичайних і нестандартних 

ситуаціях професійної діяльності, яка основана на психологічній готовності до 

усвідомленого емоційного реагування. 

Діяльність в сфері “людина-людина” – це, перш за все, процес творення 

взаємин, який сприяє взаєморозумінню, задоволенню потреб співрозмовників, 

досягненню цілей комунікації. Наводимо орієнтовний перелік основних 

емоційних умінь, який може бути доповнений та уточнений відповідно до 

характеру й умов певної професійної діяльності. 

1. Усвідомлювати власні емоції: спостерігати за перебігом думок, 

емоцій, тілесних відчуттів; ідентифікувати (розпізнавати, називати подумки) 

емоції, які переживаються в конкретний момент за тілесними реакціями, 

думками тощо; аналізувати власні емоції; розуміти причини їх виникнення.  

2. Управляти власними емоційними реакціями: брати відповідальність 



за свою емоційну реакцію; володіти прийомами позитивного налаштування; 

толерантно висловлювати власні емоції, почуття (зокрема, невдоволення, без 

критичного оцінювання та звинувачення людей або ситуації); відновлювати 

емоційну рівновагу, коли щось її порушило; чинити опір нагальному бажанню 

вихлюпнути емоції; розуміти власну невербальну мову тіла і рухів, невимушено 

і адекватно ситуації виражати емоції та почуття через міміку, погляд, жести, 

інтонацію голосу; володіти прийомами психофізіологічної саморегуляції; 

свідомо обирати доцільну емоційну реакцію залежно від комунікативної 

ситуації; виявляти високий рівень емоційної стійкості та саморегуляції в 

стресових ситуаціях. 

3. Розуміти емоції співрозмовника: розпізнавати актуальні емоції інших 

людей (і потреби); аналізувати та розуміти причини їх виникнення; поставити 

себе на місце іншої людини і тим самим краще її зрозуміти; надавати емоційну 

підтримку; сприймати та розуміти невербальну мову співрозмовників та 

враховувати це для поліпшення комунікації. 

4. Управляти емоційною атмосферою контакту: налагоджувати й 

підтримувати сприятливу емоційну атмосферу контакту; бути присутніми “тут і 

тепер” у процесі контакту: слухати, чути, реагувати, відчувати і об’єктивно 

сприймати реальність, інших людей; виявляти позитивне ставлення до 

співрозмовника, висловлювати і сприймати компліменти, похвалу; володіти 

прийомами активного слухання; ставити запитання для прояснення ситуації, 

розуміння емоційного стану/потреб співрозмовника; емоційно розумно 

сприймати критику, претензії та невдоволення, реагувати на негативні емоції з 

боку інших людей; зменшувати (нейтралізувати) емоційну напругу стосунків; 

конструктивно вирішувати емоційно напружені ситуації, конфлікти, долати 

бар’єри у спілкуванні; коректно ставитись до поглядів і думок, які 

відрізняються від власних; співпрацювати з іншими людьми, доходити згоди; 

толерантно сприймати помилкові судження, дії співрозмовника; пробачати, 

вибачатись, забувати образи; володіти навичками ассертивної поведінки; 

конструктивно захищати власні психологічні кордони. 



У якості засобу цілеспрямованого формування емоційних умінь 

майбутніх фахівців обрано соціально-психологічний тренінг. Авторський 

тренінг містить вісім інтерактивних занять наступної тематики. 

1. Управління емоціями як професійно важливі уміння фахівця професій 

типу “людина − людина”.  

2. Світ навколо нас. 

3. Пошук “золотої середини”. Ассертивність поведінки.  

4. Техніки управління емоціями.  

5. Переконання і цінності як життєвий ресурс.  

6. Соціальні ролі. Ідентичність особистості. 

7. Особистість як частина Всесвіту. 

8. Складні комунікативні ситуації у професійній діяльності та їх 

вирішення. 

У програму тренінгу включені сучасні техніки психофізіологічної, 

світоглядної, інтелектуальної та емоційної саморегуляції. Особлива увага 

приділена  опануванню комунікативними техніками, що сприяють розвитку 

вмінь налагоджувати й вибудовувати стосунки, співпрацювати з іншими, 

вирішувати міжособистісні проблеми. 

Розвиток емоційних умінь майбутніх фахівців професій типу “людина-

людина” сприятиме не лише запобіганню “професійного вигорання” і 

збереженню їхнього здоров’я, а й успішному професійному становленню й 

особистісному вдосконаленню, гармонійному функціонуванню у соціумі. 
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ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННІ 

ПОЛЬОВИХ ПРАКТИК 

 

Польова практика має на меті розширення і поглиблення знань студентів, 

отриманих в процесі вивчення теоретичних курсів.  Проведення польових 

практик передбачено для студентів різноманітних спеціальностей: «Біологія», 

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування, «Туризм» , «Готельно-ресторанна справа» та ін. Крім 

того, проведення польових практик, які проводяться в польових умовах, 

передбачено і для студентів геологів, геодезистів, істориків, фармацевтів тощо.  

Відповідальність за забезпечення безпечних і здорових умов праці на 

навчальних практиках при польових роботах покладається на керівників 

навчальних закладів та наукових установ Міністерства, на безпосередніх 

керівників експедиційних партій, загонів і груп, на кожного учасника 

експедиції 

 Викладач, який проводить навчальну польову практику, несе 

персональну відповідальність за життя, здоров'я і безпеку студентів у період 

навчальної польової практики з дисципліни.  

 Тому, однією з найважливіших обов'язків керівників практик є 

проведення інструктажу з техніки безпеки, який проводитиметься перед 

початком польових та експедиційних робіт.  Однак в Українському 

законодавстві відсутні положення про проведення польових практик і будь-які 

інші нормативні документи, які чітко визначають права, обов'язки, 

відповідальність і правила техніки безпеки та охорони праці при проведенні 

польових практик.  Інструктаж з техніки безпеки проводиться керівниками 

практики на свій розсуд, незважаючи на відсутність спеціальної підготовки.  

Наслідки такого формального ставлення до безпеки можуть бути надзвичайно 

важкими для постраждалих. 



На основі проаналізованого нами матеріалу, практичного досвіду 

проведення польових практик студентів і експедицій при проведенні наукових 

досліджень, нами пропонуються деякі рекомендації з техніки безпеки для 

проведення одноденних виїздів. 

При підготовці до проведення польової практики необхідно провести 

установчі лекції з тематики екскурсій, підготувати пакет документів, 

необхідних під час експедиції, організувати проведення інструктажів з техніки 

безпеки і навчання наданню першої медичної допомоги , подбати про 

комплектацію групової аптечки і індивідуального пакету у кожного учасника 

групи, з'ясувати наявність у студентів специфічних захворювань, алергій тощо. 

Ознайомити з правилами: поведінки на маршруті, пожежної безпеки, поведінки 

на транспорті, на воді, у лісі, в долинах, ярах, на болоті, при зборі матеріалу. 

Повідомити про наявність та запобіжні заходи при поводження з отруйними 

тваринами і рослинами. Студенти повинні знати основні прийоми першої 

медичної долікарської допомоги при теплових, сонячних ударах, травмах тощо.   

Інструктаж з техніки безпеки проводитись перед початком польових та 

експедиційних робіт.  Студенти, які прослухали інструктаж з техніки безпеки, 

розписуються в журналі з техніки безпеки, своїм підписом підтверджуючи 

згоду з положеннями правил. Керівник практики не має право допускати до 

роботи осіб які не отримали вступного інструктажу, а також не ознайомилися з 

умовами роботи. Випадки порушення студентом ТБ і/або внутрішнього 

розпорядку можуть бути підставою для відсторонення студента від практики.  

Керівник практики зобов'язаний мати при собі документи що 

підтверджують особу (паспорт, посвідчення тощо), списки учасників з 

адресами і телефонами, а також з'ясувати, чи будуть знаходитися в період 

практики за вказаною адресою і телефоном батьки або родичі.  Якщо ні - 

дізнатися спосіб зв'язку з ними в разі потреби. 

 При проведенні практики групу повинні супроводжувати не менше двох 

дорослих керівників  

На екскурсіях у польових умовах необхідно мати медичну аптечку , в яку 

входять (на групу з 20 осіб): бинти стерильні - 4 , вата - 200 г , джгут медичний, 



йод, зеленка, перекис водню, протиопікову мазь, антибіотик широкого спектра - 

на 2 курси прийому, імодіум, анальгін чи інше знеболююче (2 упаковки), 

тавегіл чи інший антиалергічний препарат, корвалол, нітрогліцерин, но-шпа, 

термометр, сульфаніламідний препарат (бісептол, стрептоцид) [1]. 

Студенти, які страждають хронічними захворюваннями і потребують 

особливих умов навчання і праці, зобов'язані завчасно, до оформлення наказу 

по практиці, поставити до відома про це завідувача кафедри з пред'явленням 

відповідного документа. Всі учасники практики, що користуються 

індивідуальними ліками (шлунковими, протиалергічними тощо), повинні 

забезпечувати свої потреби в них самостійно, незалежно від наявності цих 

препаратів у загальній аптечці.  

В експедиції, де б вона не проходила, у всієї групи завжди має бути 

інформація про найближчий медичний пункт та засоби зв'язку з ним. Хворий в 

маршрут не допускається.  Прийом будь-яких ліків відбувається під контролем 

викладача [2]. Про всі травми і захворювання, що ставлять під загрозу життя, 

чи здатні викликати тривалі розлади здоров'я, повинні бути поставлені до 

відома по телефону батьки студента і керівники установи, що проводить 

практику.  Студент, який отримав травму або хворий, може бути відправлений 

до місця проживання тільки в супроводі дорослого. 

Категорично забороняється поява в нетверезому стані, а також зберігання 

і вживання наркотичних речовин, куріння у не відведених для цього місцях. 

На екскурсії студент повинен приходити в зручному для польових умов 

одязі і взутті. Обов'язково мати при собі головний убір. На випадок дощу треба 

мати парасольку і куртку. Взуття та одяг мають відповідати природним 

особливостям району проведення маршруту. Щоб уникнути отримання 

подряпин і порізів, сонячних опіків, укусів комах, алергічних реакцій при 

контакті з деякими рослинами, рекомендується носіння одягу, який 

максимально закриває тіло (брюки, а не шорти або спідниці, сорочки з довгими 

рукавами). При пересуванні не знімати взуття і не ходити босоніж, у тому числі 

у воді.  

Слід пам'ятати, що хороша попередня підготовка і добротне спорядження 



не зможуть повністю застрахувати учасників польових робіт від важких 

ситуацій через стихійні лиха чи внутрішні негаразди.  

 Учасники навчальних польових практик повинні пам'ятати, що 

збереження життя і здоров'я, успішне виконання учбових або науково - 

виробничих планів залежить від дисциплінованості самих учасників, від чіткої 

організації робіт і суворого виконання розпорядку дня. Необдумані або 

легковажні дії одного (молодецтво, зневага небезпекою, вживання спиртних 

напоїв тощо) можуть поставити під загрозу життя інших учасників польової 

практики або ж зірвати її проведення.  
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USING BLOGS FOR ACTIVE ENGLISH LANGUAGE LEARNING 

We are living in dynamic and a fast-developing world in which the modern 

system of education is constantly updating and changing. One of the major tendencies 

in the educational system is implementation of e-learning. E-learning is the use 

of electronic media and information and communication technologies (ICT) in 

education. E-learning is broadly inclusive of all forms of educational 

technology in learning and teaching.  

Recent innovations in e-learning include  blogs which can serve as a valuable 

tool for active foreign language teaching and learning.[7] Arthur Chickering and 

Zelda Gamson  point out that students do not learn much by simply being in class and 
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listening to the teacher. They need to talk about what they are learning, write about it, 

correlate it with past experience and apply it in everyday life. [4, p.330]  Some of the 

basic principles of active learning are: 1) it is an approach which encourages students 

to study through reading, writing, talking, listening, and contemplating; 2) it places 

students in an interactive learning environment where they become active partners of 

the teacher and create their own knowledge; 3) it allows to maintain a peaceful, 

positive and stimulating environment as well as effective feedback. [2, p.8]   

A blog  is a frequently updated online journal through software that enables 

one to easily do so - it requires only a basic access to the Internet and a minimum of 

technical know-how. The most popular, appropriate and useful platforms for this 

matter are Blogger, WordPress and Tumblr.  Using a blog involves some of the most 

essential active learning techniques – the methods and techniques of collecting 

information, and those of generating and creative summarizing of ideas. 

  Aaron Campbell has described three different types of blogs for foreign 

language learning: the tutor blog, the learner blog and the class blog. [3] 

The Tutor Blog is run by the tutor for the learner.  Its purpose is : 

- easy and immediate real-time upload of assignments, homework, course 

information, lecture materials, notifications or announcements, accessible from 

anywhere; 

-  to provide class or syllabus information;  

- to guide students to online resources appropriate for their level;  

- to serve as a resource of links for self-study; 

- to encourage online exchange by use of comment buttons; 

-    to give extra reading practice or discussion tasks to the learners. [1; 2, p.9]  

The advantages of the tutor blog include the following:  

 chronological order of every post which can be particularly useful when there is a 

strict deadline for publication;  

 the possibility of creating and monitoring a working environment where students 

revise and comment each other’s postings;  

 the opportunity for the tutor to encourage self-initiative among students as they are let 

to choose the subject of tasks and assignments for the next post;  



 easier way to check student’s posts for plagiarism-which will also notably reduce the 

threat for that as students are aware of the risk. [8, p.427] 

  The learner blogs are run by individual learners themselves. The benefit of this 

is that this becomes the student's own personal online space. Students can be 

encouraged to write frequently about what interests them, and can post comments on 

other students' blogs. Learner blogs are best suited for reading and writing classes. 

The advantages of the student’s blog cover wide range of activities:  

- students can be active participants in choosing the blogging platform which 

they are going to use – this will encourage them to be active, as well as make them 

feel an important and appreciated part of the learning process;  

- the very building of their blog and its customization require creativity and 

vision that will provoke student’s interest; [8, p.427] 

- blog development and participation can “empower students to become more 

analytical and critical” [6, p.616-621];  

- the blog will mainly provide practice on writing- students will be more 

concerned about getting things write in their publication; 

- blogging will also improve students’ research skills – they will be more careful 

with what they publish;  

- as the blog reveals the time and date of publication, students will be more 

attentive with deadlines; 

- to encourage shy students to participate; 

- students’ speaking skills will also be enhanced- after each self-study writing 

task, there will be a discussion back in the classroom, where students will be prepared 

to comment on the latest publications; 

- students have the freedom to relate their posts to external websites, they can 

also place links and pictures to design their post, and as blogs suppose informal tone 

and personal style, they will feel at ease to project their thoughts and ideas; 

- there is an exciting opportunity that students can be involved in a cross-cultural 

project, where they can create a team blog with a student at a similar language level 

but from another country [8, p.428] 



- using blog as an online portfolio of student written work which help them to 

evaluate the progress they have made during a course. 

The class blog is a shared space, with teacher and students being able to write 

to the main area. It is the result of the collaborative effort of an entire class. It can be 

used for posting messages, images, and links related to classroom discussion topics. 

The main purpose of class blogs’ usage is:  to increase the sense of community in a 

class;   

to stimulate out-of-class discussion, it is  an ideal space for pre-class or post-class 

discussion; to help build a closer relationship between students in large classes. [1] 

The most productive types of blogs are tutor blog and learner blog.  

Good features of a blog application were analyzed by Hall, who pointed out: 1) 

students' reactions to the blogs were generally positive; 2) most students were very 

diligent in posting to their blogs; 3) students were able to read each other's opinions 

and observations; 4) the instructor received invaluable feedback from the students 

about class activities; 5) class members were able to share differing opinions freely. 

Bad features of blogs, according to Hall, were: 1) entries were often written for the 

sake of completing an assignment; 2) students commented less and less on each 

other's blogs as the semester progressed; 3) some of the student's blogs were virtually 

ignored by their classmates; 4) many students did not have computers at home; 5) 

some students forgot passwords, usernames, and e-mail addresses; 6) a few students 

never took to blogging; 7) blogs soon become outdated and discontinued after the 

class ended. [5] 

The novelty factor creates student interest in starting to use blogs. It is claimed 

that blogs work best when learners get into the habit of using them. If learners are not 

encouraged, blogs can quickly be abandoned. So, it is very important part of using 

blogs in learning process to keep students interested. 

So, blogs have undeniable advantages and can be very helpful in English 

language learning. Blogs encourage creativity and are a useful educational tool of 

active learning process. It is necessary to clarify that using blogs is the additional 

activity and its function is to perfect the language skills not to form them. Wisely 



used blogs can positively influence students’ concentration and interest in language 

learning. 
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ 

 Інтернаціоналізація суспільного життя робить іноземну мову 

необхідністю. 

        Вона стає дієвим чинником соціально-економічного, науково-технічного й 

загальнокультурного прогресу суспільства, що підвищує статус іноземної мови 

як галузі освіти. У зв’язку із цим предмет “Іноземна мова” в системі вищої 

професійної освіти посідає сьогодні відповідне своєму призначенню місце 

серед інших дисциплін. Поступово змінюється ставлення до неї як до 

другорядного предмета, оскільки: 
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– вона слугує ефективним фактором гуманізації освіти. Іноземна мова 

розглядається не тільки як засіб гуманітаризації, що впливає на розвиток 

особистості того, кого навчають, а і як частина його професійної підготовки; 

– неможливо правильно висловити свою думку, не осмисливши самі факти 

дійсності, предмети і явища, про які йде мова. Отже, заняття з іноземної мови 

сприяють розвитку мислення; 

– вивчення іноземної мови розвиває й логічне мислення, оскільки мова 

відображає логічність і системність нашого усвідомлення матеріального світу; 

– навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах виробляє в студентів 

уміння правильно та грамотно передавати свої думки рідною мовою, запобігає 

й сприяє подоланню професійної недорікуватості; 

– на заняттях з іноземної мови студенти знайомляться з: культурою країни, 

мову якої вони вивчають; її побутом, звичаями, вдачами, етикою народу; 

загальнолюдськими цінностями; 

– вивчення іноземної мови дає змогу ознайомитися з культурою письмового 

спілкування. Знання майбутніх молодих фахівців збагачують і переклад 

наукової статті, і складання реферату чи анотації; 

– завдяки знанню іноземних мов фахівець-випускник вищого навчального 

закладу здобуває інформацію про розвиток своєї галузі професійної діяльності 

за кордоном, повноцінно бере участь у науково-технічній творчості, забезпечує 

відповідність результатів своєї праці рівню світових стандартів; 

– значущість для майбутнього фахівця різних умінь у галузі іноземної мови 

визначається необхідністю читати й перекладати спеціальну літературу, вміти 

вивчати та систематизувати матеріали про професійну діяльність, уможливлює 

ділове листування іноземною мовою, проведення діалогів з ділових тем тощо; 

– поступово студенти набувають вміння самостійно працювати з інформацією, 

що відіграє важливу роль у професійній діяльності; 

– індивідуалізація навчання іноземних мов, формування в майбутніх фахівців 

уміння самостійно одержувати необхідні знання з цього предмета, вміння 

застосовувати й оновлювати їх змушує по-новому осмислити процес навчання в 



цілому, відібрати найбільш раціональні і прийнятні з існуючих методик, 

удосконалювати окремі прийоми. 

      Теоретичне обґрунтування необхідності вивчення іноземної мови в системі 

професійної освіти у вищих юридичних навчальних закладах (далі ВЮНЗ) 

продиктовано низкою міркувань. Вивчення іноземної мови набуло значення 

професійної необхідності. Незнання іноземної мови, а також невміння нею 

користуватися є важливою причиною як відставання в науці й техніці, так і 

сповільненої інтеграції України у всесвітню економічну систему. Необхідним 

виявляється включення іноземної мови в спеціальну підготовку майбутніх 

спеціалістів, тобто поєднання системи мови із системою потенційної 

професійної діяльності спеціаліста. 

      Формування професійної компетентності, де професійна діяльність стає 

провідною мотивуючою силою особистісного саморозвитку, формується під 

час засвоєння особистістю певних форм поведінки й діяльності. Однак, ці 

засвоєні форми поведінки закріплюються й виявляються сталими тільки тоді, 

коли вони стають для людини засобом реалізації певних мотивів, прагнень, при 

цьому виникає своєрідний сплав цих мотивів з відповідними формами 

поведінки, що і знаменує ставлення сталої якості особистості”. (Божович Л.М. 

Проблемы формирования личности. 1995, с.441). 

       Особиста й професійна гідність, яка висловлює моральну позицію юриста, 

як основу успішної роботи з захисту законних прав й інтересів громадян, 

повинні стати критерієм і результатом особистісно–професійного саморозвитку 

майбутніх юристів. 

      Моральна самооцінка, самореалізація, духовне багатство особистості є 

основними механізмами формування професійної компетентності. Особистість 

знаходить задоволення в своїй праці, що свідчить про самореалізацію у 

діяльності самостійної особистості.  

      Культурна поведінка юриста є також основою професійної компетентності. 

Причому мова йде не лише про службову поведінку, але й про поведінку поза 

межами служби. Юрист завжди й скрізь повинен бути носієм морально-

правових норм, пропагувати, переконувати власним прикладом, що будувати 



життя слід за моральними законами, виступати творцем нових моральних 

цінностей у праві. 

      Випускники ВЮНЗ готуються до життя в умовах ринкової економіки, 

діалогу культур і народів, міжнаціонального спілкування, нової релігійності, 

підвищеної ролі приватного життя. Адаптація до цих умов вимагає від них 

практичного володіння мовами світу, навичками спілкування, знання 

релігійних свят, народних звичаїв і спроможність інтеграції особистості у 

систему світових і національних культур. Таким чином, у студента повинна 

бути сформована здатність сприймати і розуміти цю культуру у широкому 

сенсі, інтерпретувати й засвоювати цю культуру, що виявляється в можливості 

продуктивної взаємодії з оточуючим світом. Мова йде про розвиток такого 

особистого формування, як мовна особистість студента, основні елементи якої 

на певному рівні її структури вибудовуються у чітку систему, відбиваючи 

картину світу.  
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ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ  

В СИСТЕМІ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ 

 

   Постановка проблеми. На необхідність вирішення проблеми організації 

позакласної роботи вказано в законах «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту» та державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ ст.), 

«Національній доктрині розвитку освіти України у XXI ст.». Завданням 

сучасної школи є формування освітнього простору, де створюються сприятливі 

умови для розвитку здібностей і потенційних можливостей учнів, задоволення 

їхніх індивідуальних запитів та освітніх потреб, для виховання в них потреби 



до самоосвіти, саморозвитку й самовиховання. Саме на вирішення таких 

завдань повинна бути спрямована позакласна робота.  

     На жаль, на сучасному етапі падає престиж позакласної роботи, і при її 

організації в системі шкільної літературної освіти виникає чимало проблем. 

Тому особливої актуальності набуває дослідження проблеми організації 

позакласної роботи як складової професійно-педагогічної діяльності вчителя-

філолога, визначення найефективніших підходів і педагогічних умов її 

організації та проведення.  

      Аналіз наукових джерел вказує на те, що позакласній роботі, як складовій 

професійно-педагогічної діяльності, приділяли увагу О. Абдулліна, 

Ю. Бабанський, В. Лозова, Л. Кондрашова, О. Куцевол, Г. Троцко та ін. Проте 

недостатньо досліджена проблема організації позакласної роботи з української 

літератури з урахуванням діяльнісного підходу. 

      Виклад основного матеріалу. Наукове обґрунтування діяльнісного 

підходу в працях Л. Виготського, О. Леонтьєва та С. Рубінштейна загалом 

зводиться до твердження, що психічний розвиток і становлення особистості 

залежать від її діяльності й зумовлені нею. Має сенс міркування О. Леонтьєва, 

що діяльність особистості є процесом з постійною взаємодією категорій суб’єкт 

і об’єкт, тобто об’єкт набуває суб’єктивної форми й водночас результати 

діяльності є об’єктивними [4]. Науковець визначає схему діяльності: мотив, дія, 

мета.  

Є. Бондаревська, проаналізувавши психолого-педагогічні праці, акцентує 

увагу на тому, що здобутий освітній досвід має лише діяльнісну структуру, 

тобто риси особистості здатні формуватися тільки завдяки відповідно 

організованій діяльності [1].  

      Нам імпонує думка Ф. А. фон Хайєка, який вмотивовує, що діяльність 

викликає прагнення до успіху, тобто є, так би мовити, «технологією успіху». 

Відтак успішність навчання та застосування здобутих знань і вмінь у 

подальшому учнем можна досягти саме з допомогою діяльнісного підходу [5]. 

Ми солідарні з твердженням І. Зимньої, яка об’єднує діяльнісний підхід з 

особистісним і наголошує, що вони «нерозривно пов’язані один з одним у силу 



того, що особистість виступає суб’єктом діяльності, яка поряд з дією інших 

факторів, наприклад, спілкуванням, визначає її особистісний розвиток» [3, с. 

77]. Крім того учена зазначає, що діяльність характеризується низкою ознак: 

суб’єктністю, предметністю, активністю, цілеспрямованістю, умотивованістю, 

усвідомленістю [3, с. 44-45]. 

      Як свідчать результати досліджень Інституту педагогіки Національної 

Академії педагогічних наук України, успішність реалізації діяльнісного підходу 

в навчально-виховному процесі, зокрема під час організації позакласної роботи, 

залежить від дотримання низки умов: 

- учень і вчитель є рівноправними суб’єктами навчання. Учитель 

виступає організатором освітнього процесу, консультантом і не є носієм 

абсолютної істини; 

-  створення психологічно сприятливої, творчої освітньої атмосфери; 

-  максимального використання інтерактивних методів, оскільки 

завдяки цьому освітній процес набуває рис спонтанності, творчості, 

співпраці, осмислення, рефлексії, а кожен школяр прагне досягти реального 

результату замість традиційного «запам’ятати і відповісти»; 

-  систематичної самостійної роботи учнів з джерелами знань, що 

передбачає застосування дослідницьких і пошукових методів, проблемного 

навчання з метою формування вмінь шкільної молоді самотужки 

поповнювати, коректувати, застосовувати знання, опановувати інформацію, 

створювати алгоритми пізнавальної діяльності для вирішення завдань 

творчого і пошукового характеру, презентувати результати власної 

діяльності у різноманітних формах; 

-  індивідуалізації навчання; 

-  формування критичного мислення школярів з метою розвитку 

спеціальних розумових навичок, необхідних не лише в навчально-виховній 

діяльності, але і в реальному житті (уміння робити свідомий вибір, 

ухвалювати зважені рішення, працювати з інформацією, аналізувати явища з 

різних позицій тощо); 



-  проектування освітньої діяльності учнів з метою формування 

компетентностей [2, с. 16-17]. 

       Можемо дійти висновку, що упровадження діяльнісного підходу дає 

змогу організувати позакласну роботу в системі літературної освіти таким 

чином, що учень переключається з традиційного засвоєння і запам’ятовування 

готових знань на процес їх отримання, а саме: розв’язання дослідницько-

пошукових, творчих завдань, проблем, проявляє ініціативу й самостійність у їх 

вирішенні, формулює і доводить власну думку, обґрунтовує її, будує 

конструктивні взаємовідносини з однокласниками й педагогом, плідно 

співпрацює з ними. Учитель за умов такого підходу організовує освітню 

діяльність шкільної молоді й управляє цим процесом.  

      Висновки і перспективи подальших розвідок. Таким чином, 

діяльнісний підхід до організації позакласної роботи з української літератури є 

основою, засобом і вирішальною умовою розвитку учнів та дозволяє 

максимально наблизити навчально-виховний процес до потреб школяра, сприяє 

досягненню ним конкретного результату цієї діяльності.  
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ІДЕЯ УНІВЕРСИТЕТУ: МОДЕРН ТА СУЧАСНІСТЬ 

     Втрата модерного суспільства полягає у втраті чогось метафізичного, що 

ми називаємо ідеєю Університету. 

    Університет має не лише свою власну мету ідею, за якою формується його 

призначення а й сам пов'язаний із виникненням та поширенням різноманітних 

культурних, наукових та суспільно-політичних ідей. 

     Університет періоду В. фон Гумбольдта (1767-1835) покликаний 

виховувати національно свідому еліту, чим самим розвивається власна держава. 

Університет бере на себе зобов’язання автономно виховувати гармонійно 

розвинену особистість. «Гумбольдтівська модель» Університету – це єдність 

викладання та дослідження. 

    Університет виступив як поєднання модерного романтизму і націоналізму 

із раціоналізмом Просвітництва. 

     Модерний Університет є добровільним об’єднанням студентів і 

викладачів не заради суб’єктивної освіти, а саме заради розвитку науки. 

Тогочасний Університет виступив осередком виховання громадянина та 

самостійно мислячого інтелектуала. 

    За Х. Ортега-і-Гассетом Університет є провідним началом європейської 

історії. 

    За судженнями Фіхте, Університет існує не для того, щоб передавати 

відомості, а для того щоб прищеплювати здатність критично мислити. 

    На думку Ю. Габермаса, те, що за часів Гумбольта називалося «ідеєю 

Університету», виступало як проект втілення певної ідеальної форми життя. 

Модерний Університет має ще одну бінарну опозицію: між колективним та 

індивідуальним. 

    Колективну ідею модерного Університету абсолютизував М. Гайдегер. 

Ідея університету полягає у відданості загальній ідеї, вираженні духу німецької 

спільноти. 



     Ясперс широко розписує основні задачі Університету такі як 

дослідницька діяльність, навчання і виховання, підготовка, комунікація, весь 

обсяг наук.  

Університет – це місце, де суспільство і держава дозволяють свідомості 

епохи розгорнутися в найвищій формі.    Університет може допомогти 

суспільству віднайти нові форми спільної мови      в межах народу і суспільства. 

    Карл Ясперс вважав, що існування Університету залежить від 

особистостей. 

Ключовим поняттям ідеї модерного Університету є свобода. 

    Г.Ґаддамер вважав, що віднаходження власного простору свободи є 

особистим завданням кожного. 

    У сучасному світі іде мова про кризу модерного Університету. 

Університет у процесі глобалізації опиняється «поза грою» тому, що перестає 

бути опорою національної держави. 

   Напередодні Другої світової війни занепад Університету виявився через 

втрату універсальності характеру вченими, які все частіше ставали діловими 

людьми, ніж прагнули викладати блискучі та глибокі лекції. 

    Як стверджував М. Попович – в сучасній Україні університети 

політизовані, а реформування освіти мало формальний, поверховий характер.   

На сучасному етапі потрібно радикально реформувати Університет, повернути 

суспільний статус та престиж, перейти в автономію, отримати можливість 

займатися сучасною наукою, подолати корупцію та змінити статус 

студентського колективу із об’єкта на суб’єкт університетського життя. 

       Класичний Університет лежить в руїнах.  Криза сучасного Університету 

на Заході пов’язана із фундаментальними змінами його соціальної ролі і 

внутрішніх систем, які втратили традиційну роль гуманітарних дисциплін як 

центральних ідей життя університету. 

    Університет сьогодення повинен цілком занурюватись у сучасність, бути у 

самому її центрі. На думку Х. Ортега-і-Гассета стрижнем освіти загалом і 

самого Університету треба зробити «факультет культури». 



    Ньюмен підкреслює, що ідея Університету в чистому вигляді, ще до того 

як він став знаряддям Церкви, полягає у виховуванні інтелекту. Він виховує в 

інтелекті розум в усіх предметах, щоб досягнути істину і зрозуміти його. 

    Сучасний Університет – це складний соціокультурний феномен, який має 

складну структуру та досить давню історію, певні традиції, і головне – ідею. 

Б. Рідінгс вважає, що зміна ролі сучасного Університету обумовлена перш за 

все крахом національно-культурної місії, яка забезпечувала суть його 

існування. 

    Б. Рідінгс називає сучасний Університет постісторичним,  а не 

«постмодерним», для того, щоб підкреслити той факт, що даний інститут 

пережив себе, що тепер це лише уламки епохи, на протязі якої він визначав себе 

в перспективі історичного розвитку, укріплення і розповсюдження національної 

культури. 
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