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3MicToBoMy модулi розглядаеться соцiаJIьно-педагогiчний та

корекцiйнО-розвиваюЧi можливостi

дiагностичнrметоду; студентами розр:

казкотераПевтична програма роботИ з певноЮ категорiсЮ клiентiВ

.ý

соцiально,

рбистостi,
ý,uu"""*

п6ý'р*'*.бi.lьше
Педагогiчними умовами формування iнформацiйно-змiстовоТ го, ýuPQ].l+*
соцiалъногО педагога, поряд iз iншими, е збагаченн"
i
форм самостiйноi роботи r,
^1я
навчаннЯ iз практиКою. У зв'язкУ з цим'
у програмi спецкурсУ <основИ кrlзко. tý;tацiТ
t
аудиторними лекцiйни},Iи заняттями значна роль вiдводrr"." .Ыостiйнiй
+о;
роботi сryл.

увага при органiзацii якоi придiлясться пiдготовцi студентiв до науково-дослiднот
роботи:

роооr". *о

У процесi оволодiння сflецкурсоМ студенти зач/чаються до FIастУпних видiв саь

\

- самостiйна робота пiд час основних аудиторн}D( занять (реалiзуеться виглядi
пiдгоЙц
у
сryдентiв до лекцiй, практичних занrIть, робота на семlнарах);
- самостiйна робота пiд контролом викJiадача
у формi iндивiдуальних консультацiй;
- позааудиторна самостiйна робота (при виконаннi домашнiх завдань,
розробцi програми
комплекснOТ казкотерапii). Щей вид самостiйноТ
роботи передбачас найбiльш повну реалiзаrдiю
творчого потенцiалу отудентiв у рамках самостiйноi органiзацii'професiйноiдiяльноотi.
контроль за виконанням самостiйнот роботи студентiв ^у
рап{ках спецкурсу коснови
казкотерапii> проводиться за двома критерiями. За першим
часом
проведення
- мOх(на видiлити
поточниЙ

та

Другим

про"ф*rr"

резульryючий контроль, За
опособом
самоконтроль,
взасмокOнтроль та контроль з боку викладача. Таким чином, залiковий
бал за результатами спецкурсу
"основи казкотерапii" максимально об'ективно вiцображас piBeHb засвоснrul студентами
теоретичного

п-tатерiалу, Важливою складовою пiдсумковоi оцiнки a
одному за результатап,lи взае}\,Iоконтролю,

,uno* бали, якi aryдЁпr" виставляють одне

пiдводячи пiдоумки слiд зазначити, що формування iнформацiйно-змiотового
компоненту
готовностi е необхiдним для ефективноi
фаховоi' пiд.о,.о"п" ЙаЙбутнiх соцiальних педагогiв до
викOристання казкотерапiт У професiйнiй дiяльностi. L{я пiдготовка полягас
у засвосннi студентами
еиатеми загаJlьнонауковик та спецiальних знань пiд час вивчення спецкурсу
''основи казкотерапii''.
Наdiйш,,lа dо реdакцii

1
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О.В. Холоденко

IНШОМОВНЕ СОЦIОКУЛЬТ}?НЕ СЕРЕДОВИЩЕ,
ЯК ПЕДАГОГtЧНА УМОВА СОЦIАЛIЗАЦII ОСОБИСТОСТI
У сmаmmi розкрuваеmься формуючuй BruluB iHulotrtoBHozo соцiокульmурноео
сереdовlllца на мора,tьнuй
свimаепяd особuсtrlасmi, як реzуляmора ii соцiальноt повеdiнкul mа
значення волоDiння мовнllfulч пракmuчнurvч
умiннялtu i навuчкамu, як умовu успiutноi' соцiалiзацit особuсmосmi.
в сmаmье рассмqmрuваеrпся фор,uuруюLцее влuянuе uножьt.tной соцuоlq)льlпурной cpedbt
Hcl моральное
л'ruровозренuе Лuчносmu, Как
Рееуляmора ее соцuальноео повеdенuя, а mакJrсе значенuе влаDенъtя *oi*o"orrl,
пракmuческL!Лlu УlvrеНuЯJуIu u нqвыкаvlu, к(lк ycлoBLlJI
успешной соцuапuзацuu лuчносmu.
The article deals with the problem afformiпg iпfluепсе of tbe socio-cultural епуirоппепt
to the persoпal mоrql
wоrld_viеw as the reg,ulator of thi personal iocial Ьеhqчiоr апi mеапiпg
offoreigп laпguage skittsfor the successful
s cl с i ql iz at i оп clf
р er s о паlitу.

Згiдно концепцii освiти XXI столiтгя, що
розроблена комiсiею юнЕско, проблема молодi у
наш час полягае в тому, щоб <навчитися жити)). кНавчитися жLIти)), згiдно
з концепцiе*, оarч"uЪ
розвивати власЕу особистiсть, дiяти, проявляючи незалежнiсть, самоотiйнiсть мислення, особисry
вiдповiдальнiсть, прагнути вiдповiдати вимогам суспiльнlтх норм i моралi.
Тому однiею з акmуальнuх проблем сьогодення, яку
розглядас соцiальна педагогiка с
вивчення та обгрунryвання форпгуточого вIUIиву iншомовного соцiокульryрнOго
середовища, як
педагогiчнот умови соцiалiзацiт особистостi.

21з
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Вiдповiдно до об'ективних умов сучасного життя, еоцiалiзацiя особиотостi вiдбувасться за
умов активного формуючого впливу соцiокультурного середовища, як рiдного так i iншомовного.
Соцiальнi, економiчнi та полiтичнi подiТ краТн cBiry спрямованi на створення сдиноi людськоi
опiльноти, чиТ принципи життедiяльностi rрунтуються на гуманiстичних засадах, загальнолюдських
моральних цiнностях. Тому, особистiоть, чис соцiальне становлення вiдбувасться саме за таких умов,
використовус соцiапьний досвiд життя iнших KpaiH, iнших народiв, оволодiвас iноземною культурою
та д}ховними цiнностями цiеi культури i одночасно iнтегруе в iншомовне соцiокульт}рне середOвище
чер9з практичну дiяльнiсть, комунiкацiю, ocBiry, засоби масовоi iнформаuiТ, lHTepHeT, MoBHi та
краiнознавчi знання, таке iH, Вiдповiдно для молодих людей в умовах ik соцiального становлення,
дуже вахшиве знайомство зi спос<эбом життя людей у iнших краiЪах, iншою ооцiокульryрою,
iоторiею, мовою, соцiокульryрним контекстом спiлкlъання як у]чIовою формування соцiально
активноТ, творчоТ оообистостi.
Тому меmою cTaTTi с проаналiзувати oKpeMi аспекти формуючого впливу iншомовного
соцiокульryрного середовища на молодь, як умову ri соцiального становлення.
Питання про соцiокультурний аспект, як визначшlьний у формуваннi гуманiстично
зорiснтованоТ особистостi, яка прагне до спiвробiтництва, наJIагодження KoHTaKTiB мiж людьми
рiзнгх KpaiH на ooHoBi влаоноТ дiяльностi, яка визначаеться загальноJIюдськими прiоритетами,
знайшло теоретичне i методичне обгрунryвання у працях багатьох )л{ених (С,М.Верещагiн, Н.I.Гез,
Л.П.Голованчук, LО,Зимня, В.Г.Костомаров, О.О.Леонтьев> Ю.I.ГIассов, В.Г.Редько, В,В.Сафонова,
Л.М.Смслякова, Г,.Щ.Томахiн, В, М.Топалова та i н, ).
Так як, пiд особливостями краiни, як iнu,tол.tовноzо соцiокульmурноzо сереdовutца розумiють
середовище iонування та житгсдiяльноотi народу, яке характеризуеться piBHeM розвитку оуспiльства,
його iсторiсю, типами i формапrи органiзацiТ життя i дiяльностi людей, людськими
взасмовiдносинами, процесом створення i виробництва матерiальних i духовних цiнностей, доцiльно
виокремити його компоненти, якi здiйсtтюють форптуrочий вплив на особиотiсть. Серед них можна
назвати:

1, MaTepia,TbHi цiнностi (виробницгво, TexHiKa, технологii, машини, споруди, особистi
цiнностi та iH.),
2, ýxoBHi цiнностi ( традицii, культурц мова, iоторiя, лiтератчра, норми моралi i права,
знання, мистеIIтво, обряди, естетlтчний розвиток суспiльства, свiтогляд, спосiб i форми спiлкування

людей),

З.

Соцiальнi iнстиryти, полiтичнIтй устрiй, суспiльнi подii.

Враховуючи соцiально-формуючу

суть

впливу iншомовного ооцiокульryрного
середовища, вважасмо за доцIльне виокремити
т1 компоненти, як1 за суггю можуть мати
багатозна.rний аспект. а за своТми функцiями бути оптимальними для соцiалiзацiТ особистостi, Тошtу
iз загальноТ кiлькостi r,омпонентiв видiлясмо MopqJIbHi цiнносmi як Ti що, трансформуючись у
переконання i якостi особистостi, починають викоIIувати функцiю реryлятора соцiальноТ поведiнки та
мову, яКа с практицним засобом соцiа,,IiзацiТ особиотостi, осlсiльки, володiючи iноземною мовою,
особистiсть не лишIе прилучаеться до культурних цiнностей iншого народу, але й досягас
професiЙного зростаннlI, пiдвищуе свiй piBeHb освiченоотi, здiйонюс вход}кення в новий
соцiокульryрний простiр.
Виходячи з того, що однiсю з педагогiчних умов успiшноi соцiалiзацiТ молодi в y]vloBax
сучасного суспiльства е демократизацiя та гуманiзацiя виховного i формуючого процесiв, якi
вiдбуваються пiд впJIивоIчI iншомовного соцiокультурцого середовища) нами запропонована модель
соцiалiзацiТ особистостi заообами iншомовного соцiокультурного середовища.
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патрiотизМу та любовi до Батькiвrцини..IстоРичнi подiТ якиХ
у
розкриваюТься кращi нацiональнi риси
народу, його нацiОнацьна

самосвiдоМiсть та неповторнiсть, також е пiдгрунттям
для моральноТ

оцiнки, яка формуючись у овiдомостi особистоотi, забезпечус ii моральн"
КУЛЬryРа (ВЛаСНе СОЦiОКУлЬryрна iнформацiя), спосiб жиЙя, культура
"ruйп*"*r",
поведiнки носiiъ мови
(етнокульryрна iнформацiя), семiотичнi норм, ,u
вiдбивае .оii*""Ь-детермiнований досвiд
носiiъ

in.

мови, специфiку поведiнки i мовленневого опiлкування
у певному соцiоку"гrьryрному
середовищi, Так, наприклад) в ocHoBi сучасного англiйського мовленнсвого
етикету покладений
ilринцип гуманiзму, спiвпрацi, rподяностi, який вимагае
дотримання певних моральних вимог:
ввiчливостi, делiкатностi, толерантностi, TaKToBHocTi, Так характерним
у мовленнсвiй поведiнцi

носiIв англiйськоi мови е те, що в нiй важ.гlиве мiсце займають вирази
подяки, рiзнi форми вибачення,
ПРОХаННЯ, НаЦаННЯ ДоПомOги, таке iH. Таким чином,
умiння здiйснювати ефективне
::::::1_9::МИ
спlлкування за дотримання правил мовленневого етике,ry е невiд'емною
характеристикою справдi

вихованот високоморальноi особистостi. Нсдаремно пс}тхологи стверджують,
що (процос
удосконаJIення комунiкативноi компетенцii неправопriрно вiдривати вiд загrlJIьного морального

розвитку особистостi> [1, c,8l.

Мовленневий етикет супроводжуеться невербальними засЬбами спiлкування:
мiмiкою,

lkестами, iнтонацiею, манерами, таке iH. Невербальнi засоби спiлкування
е рiзними для представникiв
рiзних культур, i нерозумiння ik специфiки, недотримання певних сценарiiЪ порушус комунiкацiю
мiж предсТавникамИ двох кульТур. Але у будь-якОму випадкУ спiврозмовник
вiддасть переваry
людинi з доброзичлиtsим обличчям, з позитивною епrоцiйнiстю, людинi,
яка демонструс повагу,
доброзичливiсть, KopeKTHicTb, толерантнiсть.

ПотужноЮ дJrховноЮ основоЮ нацii е традицii i звички. Через ТрадицiI
успадковуються
загальнолюдськi моральнi цiнностi, народнi iдеали. Знання тРаДицiй iн**
народiв, порiвняння ix
моральнO-етичного змiсry з традицiями
рiдного народу форrrryе уяву про загальнолюдськi прiоритети,
якi визначають д}ховний cBiT особистостi.

таким чином, через iсторiю iнших народiв,

ii

соцiокультуру

та етнокульryру,

через

зiставлення цих компонентiв краiнознавчих знань зi знаннями про
рiдлгу, нацiональну iсторiю,
кульryру, особливостi рiдного, нацiонального етносу,
формуеться моральний овiтогляд особистостi
на ocHoBi якого вiдбувасться самовиховання, самовдосконалення,
самоствеРДж9ння, а вiдтак успiшна
соцiалiзацiя особистостi.
з iншого боку, зупинившись на практичному використаннi iноземнот мови, як компоненту

соцiокульryрних

знань, необхiдно пiдкреслити Що, володiючи iноземною мовою, особистiоть
не
тiльки збагачуе овiй внутрiшнiй cBiT через соцiокульryрЕу компетенцiю
та форпtус власний
моральний овiтогляд, але також може
успiшно реалiзуватись у рiзних сферах життсдiяльностi:
приватного

життя, професii, освiти, публiчноiдiяльностi та iH.
Виходячи з цього, на нашу ДУМку, е доцiльним До практЕчноi соцiа.гtьноТ
роботи спрямованоi
на соцiальний захист молодi (наприклад, до
роботи соцiалiних гуртожиткiв) додатлt впровадженЕя
iнтенсивного курсу навчання iноземнiй MoBi (англiйськiй, як мови
мЬкнацiоналы{ого спiлкування) за

тематиками пов'язанрilr,{и з соцiа-гtьною та професiйною
дiяльнiстю: мiжособистiснi стЬсунки' (у
молодiжноМу середовИщi, у навчальних закладах, з представFIиками
влади, в органах влади), умови
сучасногО життя, соцiалъниЙ захист молодi
суспiльствi,
ocBiTa,
у
доa*irп", дiлове спiлкранн"
(трудовi взаемовiдносини, праця, виконання прфесiйних обов'язкiв),
тощо.
мовний матерiал рекомендусмо добираiи вiдповiдно
до критерiю мiнiмiзацiт, що означае;
об'ем мовного матерiапу визначаеться тим наскiльки необхiдне
певним матерiалом для
ВИКОНаННЯ ПеВНИХ СОЦiаЛЬНrЖ
"Ьподi"*
РОЛеЙ. ЯК афОРИСтично пiдмiтив Ю.I.Пассов, (визначення тоrо) чо74у
навчати",, зulJIежить вiд того, навitцо навчати}
[4, с.30], Так, наприклад, при пiдготовцi fi"чu'p дЬ
виконання професiйнrх обов'язкiв секретаря (у соцiальному
ryртожитку), навчальний матерiал
пiдбирасться доцiльно до дiяльностi пов'язапоtо , вiдповiддю
на телсфоннi дзвiнки, бронюванням
квиткiв ДЛя дiлового вiдрядження, запроU.Iенням на конференцiю, Ьощо,"ffля
цього, щоб не
вiдбувалось (розмивання) лексичного маiерiалу,
доцiльно сконцентруватись на спецiальнiй лексицi
вiдповiдного фаху, що на думку О.О.Маркiноi iЙучас
до (можливоТ iншомовноi дiяльностi фахiвця>
L2).

Отже, ооцiокульryрне середовище е умовою
форпгlъання ооцiокультурних знань молодоi
особиотостi, Сочiокульryрнi знання через краiЪознавчу i мовtту
пЬrп"r""цЬ допоможJль
сфорп,rувати моральний свiтогляд особистостi та
допоможуть набути й практичних мовнIIх yMiHb i
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