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маданият ва маънавиятининг илгарига қараб ривожланишига, миллий ахлоқ, эстетика, одоб, урф-одат негизларида 
комил инсонни тарбиялашга, мустақил республикамизнинг ҳар томонлама равнақ топтириб, жаҳон цивилизациясига 
қўшилишига астойдил хизмат қиладиган қадриятлар – прогрессив қадриятлардир. Аксинча, республикамиз олдида 
турган ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, маънавий муаммоларни ҳал этишга тўсқинлик қиладиган ҳодисалар реакцион 
қадриятларга киради. 

Қадриятларнинг моҳиятини билиш, уларга эътиқод, ихлос қўйиш, ёшларда миллий ғурур, ватанпарварлик, 
маънавий бирдамлик ва ҳамжиҳатлик туйғусини шакллантиришда, инсонпарварлик, ҳалоллик, меҳнатсеварлик, 
ахлоқий поклик, эстетик фазилатларини камол топтиришда катта аҳамиятта эга. Ўлкамиз тарихидан намуна 
оладиган, тарбиявий аҳамиятга эга бўлган кўплаб қадриятлар мавжуд. Ўзбек халқи ўзининг уч минг йиллик бой 
маданияти билан фахрланса арзийди. У жаҳон фан ва маданияти тараққиётига шу қадар кўп ҳисса қўшганки, буни 
дунё тан олган. Миллий истиқлол ва ижтимоий-иқтисодий, маънавий, маърифий тараққиёт йўлидан бораётган ўзбек 
халқи миллий туйғу, миллий онг, миллий мафкура, миллий ғоясининг ёшлар тарбиясида ўз ўтмишига қизиқиш янада 
кучайиб бормоқда. Ўз миллий маданиятини қадрлаш, ўз тарихини эъзозлаш, ўз она юртидан фахрланиш, миллий 
ўзлигини англашнинг, ўз-ўзини билишнинг муҳим жиҳати ҳисобланади. 

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки миллий ўзликни англаш миллат «абадийлигини» ва моддийлигини 
таъминлашнинг муҳим омили экан, у ўз навбатида миллатнинг манаъвий-эстетик қадрияти ҳамдир. Чунки, юқорида 
таъкидлаганимиздек, ўзлигидан маҳрум бўлган миллат албатта ўзгаларга «қўшилиб» йўқ бўлиб кетади. Шу маънода 
ҳам миллат маънавиятининг муҳим кўрсатгичи ҳисобланади. Юксак маънавиятли миллатнинг ўзлигини англашга, 
ўзини ўзгалар олдидаги ғурури ва ифтихорининг баркамол бўлишига интилиши ҳам кучли бўлади. Шу тариқа 
миллатнинг миллий ўзлигини англаши, унинг маънавий-эстетик қадриятининг муҳим мезони сифатида амал қилади. 
Ҳозирги кунда ўсиб-улғайиб келаётган ёш авлодни ахлоқий-эстетик тарбия билан бойитиб комил инсон қилиб 
тарбияламоқ давр талабидир. 

 
Адабиётлар рўйхати: 

1. Каримов И. Юксак маънавият-енгилмас куч. –Т.: 2008 
2. Эркаев А. Маънавият ва миллий ғоя.-Т.: – 2002 
3. Имомназаров М. Миллий маънавиятимиз назариясига чизгилар. – Т.: 1999 

 
 

Ольга Петрова, Наталія Попова 
(Харків, Україна) 

 
ІННОВАЦІЙНІСТЬ ПЕДАГОГІКИ ТА УСПІШНІСТЬ НАВЧАННЯ 

 
Status quo навчального процесу у системі вищої освіти актуалізує інноваційні інформаційні технології. 

Застосування технічних засобів навчання вже давно ввійшло в структуру навчального процесу у сучасній вищій 
освіті. Дослідники [1-4, 7, 9, 10 та ін.] відзначають, що інновації в педагогіці пов’язані із поступом, глобальними 
соціальними та економічними процесами в світі, інтегруванням, об’єднанням світових знань. Саме інновації, 
адекватні навчальному етапу, контингенту, рівню володіння мовою, цілям навчання, тощо можуть оживити процес, 
сприяти досягненню успіху, підтримати інтерес до навчання у нинішніх умовах. 

На певних етапах розвитку вищої освіти оновлення навчальної практики не встигало за темпами 
цивілізаційного розвитку, але усвідомлення його напрямків в інтелектуальній спільноті корінним чином змінило 
підходи до навчання. Так, ще у 1978 році у доповіді Римського клубу [8] була відзначена ситуація кризи в освіті, 
підкреслена неадекватність принципів традиційного навчання вимогам сучасного суспільства до особистості, її 
пізнавальних можливостей. Приверталась увага до впровадження принципів інноваційності в навчання, що 
вимагало стимулювання новаторських змін, зокрема, й у освіті. 

Актуальним стало впровадження іноваційних методів навчання, якими є інформаційні технологїї, зокрема 
застосування інтернет-ресурсів у навчанні іноземної мови в закладах вищої освіти. І нині сучасні інтернет-технології 
відкривають широкі можливості і для викладачів, і для тих, хто навчається. 

Інформатизація освіти передбачає застосування швидкодіючих носіїв інформації великого обсягу, нових 
інформаційних та телекомунікаційних технологій, медіа-технологій тощо [2, 5, 7, 9, 10]. 

Відомо, що дидактика розглядає систему освіти як досить стійку, відкриту систему. Її стійкість полягає в 
незмінності основних дидактичних компонентів, а саме, мети і змісту навчання у відповідності до прийнятих програм 
та стандартів освіти. Варіювання ж стосується методів, організаційних форм та засобів навчання [1, 2, 5]. Однією із 
значущих особливостей сучасної системи освіти є співіснування двох стратегій організації навчання – традиційної та 
інноваційної. 

Як стало очевидним у нинішніх умовах, орієнтація викладання на передавання знань, умінь і навичок, не 
може вже встигнути за темпами їх зростання. Цільовим нині є розвиток здібностей самостійного самовизначення, 
прийняття обґрунтованих рішень, ціннісне ставлення до власного розвитку та освіти. У процесі навчання 
формується готовність особистості до динамічних змін у соціумі за рахунок розвитку здібностей до творчості, 
різноманітних форм мислення, здатності до співробітництва в групі. 

Для успішного вивчення іноземної мови сьогодні однією з умов є використання інформаційних технологій. 
Тому викладач іноземної мови повинен, окрім ґрунтовної фахової підготовки, володіння сучасною комунікативною 
методикою, використовувати інформаційні технології на всіх етапах навчання – це вимога часу. 

Для мовної підготовки певну вирішальну роль у виборі засобів, форм і методів навчання відіграє специфіка 
самого об’єкта навчання – іноземної мови. У сфері немовної вищої освіти, коли іноземна мова не є спеціальністю, а 
однією з програмних дисциплін, метою вивчення іноземної мови є розвиток мовної та мовленнєвої, комунікативної і 
соціокультурної компетенції, що дозволяє застосовувати в професійній діяльності різні методики отримання 
професійної інформації із іншомовних джерел, в тому числі із інтернет-ресурсів, брати участь у професійному 
спілкуванні іноземною мовою тощо [1, 2, 4]. 

Інтернет технології можуть бути успішно та доцільно використані у процесі вивченні іноземних мов з метою 
пошуку студентами додаткової інформації як домашнього завдання для створення комп'ютерних презентацій, 
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перевірки рівня сформованості знань у студентів (напр., робота з різноманітними онлайн-тестами), для роботи з 
онлайн-словниками та ін. [1, 2, 5]. 

Однією з найважливіших характеристик сучасного викладання іноземних мов є інноваційність педагогіки, що 
передбачає, зокрема, комплексне використання інтернет джерел та традиційних дидактичних засобів (підручників, 
навчальних та наочних посібників, дидактичних матеріалів, навчальних кабінетів та ін.). Ефективним є 
стимулювання студентів, а також аспірантів, до систематичної самостійної роботи та посилення її ролі в процесі 
навчання, а також розвиток індивідуалізації та варіативності навчання. Інформативність освіти, як один із її 
принципів, вимагає від викладання іноземних мов навчання самостійному, критичному мисленню. 

Одним із багатих джерел інформації є інтернет. Застосування ресурсів інтернету дозволяє викладачеві 
активізувати діяльність студентів, розвивати навички самостійності, дослідження та взагалі формувати та 
підтримувати інформаційну культуру студентів. 

Застосування комп’ютерних технологій представляє широкі можливості отримання знань, підвищує 
ефективність викладання, надає автентичну інформацію, сприяє формуванню іншомовної комунікативної 
компетенції студентів [3]. 

Включення в методичну систему комп'ютерних засобів навчання вимагає розробки методики використання 
цих принципово нових дидактичних компонентів. Досвід показує, що можливості Інтернету доцільно застосовувати і 
при формуванні мовної та мовленнєвої, комунікативної і соціокультурної компетенції для застосування в 
професійній діяльності за допомогою різних методик отримання професійної інформації із іншомовних джерел, в 
тому числі із інтернет-ресурсів. Пріоритет віддається комунікативності, інтерактивності, автентичності спілкування, 
вивченню мови в культурному контексті, автономності і гуманізації навчання. Інтернет розглядається як один із 
засобів комунікативності. 

Важливою у застосуванні інноваційних підходів є орієнтація на успіх, яка виступає необхідною умовою будь-
якої ефективної педагогічної системи, оскільки в основі творчого активного самопочуття людини лежить віра у 
власні сили. Формування мотивації досягнень у навчанні, набуття досвіду досягнення і переживання успіху – 
важливий чинник успішності у навчанні. Успішність розуміють як якісну оцінку результатів діяльності, що складається 
з об'єктивної результативності і суб'єктивного ставлення до цих результатів самого діяча [6]. 

Необхідні умови успішного навчання передбачають (за К.Д. Ушинським [6]) своєчасність, наступність, 
органічність, міцність засвоєння, самостійну діяльність тих, хто навчається, відсутність надмірної напруженості і 
надмірної легкості. 

Справжню суть освіти становлять глибоко і самостійно осмислені знання, які набуваються шляхом 
інтенсивної напруженої власної розумової діяльності; свідоме засвоєння знань залежить від ряду умов і чинників: 
мотивів навчання, рівня і характеру пізнавальної активності тих, що вчаться, організації навчального процесу і 
управління пізнавальною діяльністю; методів і засобів навчання; власна пізнавальна активність є важливим 
чинником та впливає на темп, глибину і міцність оволодіння навчальним матеріалом. 

Однією з вимог, що пред'являються до навчання іноземних мов з використанням інтернет-ресурсів, є 
інтерактивність, тобто створення взаємодії на занятті. 

Навчаючи справжній мові, дозволяючи наблизитися до носіїв мови, Інтернет допомагає у формуванні умінь і 
навичок розмовної мови, а також в навчанні лексиці і граматиці, забезпечуючи справжню зацікавленість і, отже, 
ефективність і переживання успіху. 

Більше того, Інтернет розвиває навички, важливі не лише для іноземної мови. Це, передусім, пов'язано з 
розумовими операціями: аналізу, синтезу, абстрагування, ідентифікації, порівняння, зіставлення, вербального і 
смислового прогнозування і попередження і так далі. Сприйняття матеріалу при використанні комп'ютера 
поліпшується за рахунок його різних дидактичних можливостей (наочність, виділення, кольорового зображення, 
динамічність тощо), крім того, комп'ютер створює умови для переходу на більш високий рівень інтелектуальної праці 
того, хто навчається. Таким чином, навички і уміння, що формуються за допомогою інтернет-технологій, виходять за 
межі іншомовної компетенції навіть у рамках "мовного" аспекту, сприяють успіху в різних видах діяльності. 

Широке застосування оригінальних аудіо – та відеозаписів із супровідними титрованими рядками, які зорово 
відбивають на екрані або іншомовні висловлення, або ж їх переклад, уможливлює ефективну реалізацію в практиці 
навчання багатьох золотих дидактичних правил, зокрема такого основоположного, як принцип наочності. 

Навчальні Інтернет-ресурси (Internetstrategies – Hotlist, WebQuest, Subject Sample, Multimedia Scrapbook, 
etc.) дозволяють викладачам реалізувати активізацію пізнавальної діяльності студентів у засвоєнні іноземної мови. 

Так, наприклад, ресурс Topic Hotlist (http:// internetstrategies.wikispaces.com/ Topic+Hotlist) становить "a 
collection of websites on a specific unit or topic you are teaching". Ресурс Subject Sampler (http:// 
internetstrategies.wikispaces.com/ Subject+Sampler) розроблено як "collection of interesting websites for students to 
choose from, much like a box of chocolate, the students have a variety of websites pertaining to a certain topic selected by 
the teacher. A subject sampler is like a box of chocolate because it allows the student to pick which website they have a 
taste for". Ресурс Multimedia Scrapbook (http:// internetstrategies.wikispaces.com/ Multimedia+Scrapbook) – це "a student 
created scrapbook on-line that provides links to a variety of media and content types on a certain topic". Ресурс WebQuest 
(http:// www.educationworld.com/ a_tech/ archives/ webquest.shtml) представляє "an inquiry-oriented online tool for 
learning"; "a challenging task that promotes high-level thinking. It can be on any topic, such as current events and 
controversial topics". 

Комплексне використання інформаційних технологій та дидактичних засобів навчання (електронних 
словників та енциклопедій, інтерактивних мультимедійних програм, квестів, електронних, аудіо – та відео – 
навчальних посібників, чатів, блогів, тощо) сприяє ефективнішій співпраці на занятті викладачів і слухачів, 
підвищенню успішності навчально-виховного процесу. Як відомо, поєднання в навчальному процесі розумової 
діяльності з практичною підвищує успішність засвоєння до 80-85% знань. 

Отже, інноваційні методи створюють сприятливе середовище для навчання іноземної мови, активізує 
пошукову, пізнавальну діяльність стулентів. Специфічними дидактичними функціями комп'ютера є моделювання 
ситуацій, недоступних за нормальних умов, занурення в мовленнєве середовище, наявність постійного зворотного 
зв'язку, автоматизація контролю, формування позитивного ставлення до навчання. Сучасні інформаційні технології 
дозволяють полегшувати засвоєння знань, комунікативно спрямовувати навчання, зацікавлювати студента в процесі 
отримування знань, індивідуально вдосконалювати навички володіння іноземною мовою, додаючи успіху навчанню. 

 

http://internetstrategies.wikispaces.com/Topic+Hotlist
http://internetstrategies.wikispaces.com/Subject+Sampler
http://internetstrategies.wikispaces.com/Subject+Sampler
http://internetstrategies.wikispaces.com/Multimedia+Scrapbook
http://www.educationworld.com/a_tech/archives/webquest.shtml
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МЕТОДИКА АНАЛІЗУ РОМАНУ ДЖ. ФАУЛЗА "КОЛЕКЦІОНЕР" НА УРОКАХ ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ 

У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ 
 

У сучасній методиці викладання світової літератури склався певний досвід з використання системи питань і 
завдань щодо аналізу художніх творів. Традиційно в методиці використовувались завдання проблемного, творчого і 
репродуктивного характеру, що відповідає існуючим методам, прийомам та видам навчальної діяльності учнів 
(метод творчого читання, евристичний, дослідницький і репродуктивний). Також в методиці викладання літератури 
протягом десятиріч склалася система завдань, спрямованих на поліхудожній розвиток особистості, який повинен 
інтегрувати у собі звернення не тільки до тексту художнього твору, а й до загального культурологічного контексту 
його вивчення. Таким чином, культурологічний аналіз художнього твору охоплює відомості про час створення тексту, 
культурну добу, мистецтво та філософію певної епохи, зв'язок з художнім методом, стилем, які використовував 
автор тощо. "Предметом культурологічного аналізу можуть бути як загальні явища – літературна епоха, напрям, 
течія, жанрово-родові тенденції, так і окремі, наприклад, конкретний літературний твір, художній образ, мотив, 
способи творення художнього світу, засоби виразності тощо" [1, с.33]. 

Методика культурологічного аналізу пов'язана з проблемою контекстного вивчення художніх творів на 
уроках світової літератури. Контекстне вивчення художніх творів в методиці викладання світової літератури 
розробив вчений-методист В.В.Гладишев, який виокремив чотири види контексту: біографічний, літературознавчий, 
культурологічний та особистісно-значущий. У своїх працях вчений наголошує на значущості кожного з цих видів і 
необхідності використання на уроці одного з них чи декількох разом [2]. 

У процесі вивчення відомого роману класика сучасної англійської літератури Дж.Фаулза "Колекціонер" 
вважаємо доцільним використовувати систему культуротворчих завдань з урахуванням різних видів контексту та 
проблеми аналізу та інтерпретації художніх творів. Роман "Колекціонер" ("The Collector", (1963) запропоновано як 
художній твір для позакласного читання у 11 класі за Програмою зі світової літератури (профільний рівень) [3]. Тому, 
вважаємо за необхідне представити систему питань та завдань з поглибленого аналізу твору у зв'язку з біографією 
автора, літературознавчою термінологією, культурологічним контекстом і художньо-інтерпретаційними вміннями 
старшокласників. Так, у процесі вивчення біографії автора на уроках з позакласного читання необхідно давати 
розширені відомості з життя та творчості письменника. Необхідно повідомити учням той факт, що "ідея виникнення 
роману «Колекціонер» з'явилася тоді, коли Дж.Фаулз виступив у ролі присяжного на процесі, що відбувався в 
центральному кримінальному суді Лондона. Майбутнього письменника вразила атмосфера оголеного страждання й 
жаху від причетності до судового процесу, на якому засудили психічно ненормального чоловіка, що спалив у вогню 
свою дитину, народжену від власної доньки… тому, однією з причин появи роману стало пристрасне бажання 
висловити свою ненависть до колекціонування як до смертоносного збочення" [4, с.14]. Крім того, задум роману 
"Колекціонер" був пов'язаний з зізнанням митця в тім, що він сам був колекціонером, зокрема й метеликів. 

Завдання на знання біографії автору роману «Колекціонер»: 
1. З яким епізодом у житті Дж.Фаулза пов'язана історія створення сенсаційного роману «Колекціонер»? 
2. Чому автора роману називають класиком сучасної англійської літератури? 
3. Чи спирався Дж.Фаулз на романні традиції 18 та 19 ст.? 
4. Які філософи надихнули автора "Колекціонера" на створення психологічного клімату роману? 
5. З якої єдиної жінки у своєму життя написані всі жіночі образи романів Дж.Фаулза? 
Після повідомлення фактів виникнення задуму й ідеї роману, його несхожості на інші романи Дж.Фаулза 

треба пригадати разом з учнями положення філософії екзистенціалізму та її представників (А.Камю, Ж.П.Сартр), 
якими цікавився і надихався у своїй творчості Дж.Фаулз. Ідею свободи мислення й свободи вибору автор 
"Колекціонеру" використовував як одну з провідних характеристик головних образів роману. Щодо характеристики 
жанру роману, треба зазначити, що Дж.Фаулз постійно експериментував з жанрами своїх романів: роман-метафора 
"Мантісса" (1982), роман-парабола "Примха" (1985), історико-експериментальний роман "Подруга французького 
лейтенанта" (1969). Тому, на уроці із позакласного читання доцільно провести дискусію чи диспут з приводу жанру 
"Колекціонера", який може бути визначений як психологічний детектив, сенсаційний "чорний" роман, любовний 
роман або трилер. Дж.Фаулз наділив свій роман певними ознаками постмодерністського твору: алюзії, 
інтертекстуальні зв'язки, прийом "гри з читачем". 
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