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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

– використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

– творче ставлення до життя;
– конструктивізм у діяльності;
– самоактуалізацію;
– розвинене почуття гумору.

Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 
діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
– 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

– 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

– 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

– 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

– у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

– у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

– у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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Приведем результаты по двум проведенным методикам у по-
жилых людей семейных и одиноких (рисунок 5).

Рисунок 5 – Параметры оптимизма и локуса контроля 
пожилых людей

Одинокие пожилые, следовательно, имеют склонность видеть 
причину недостатков своей жизни в окружении, в судьбе, в других 
людей, больше ждут помощи со стороны и меньше надеются на 

себя. Семейные пожилые люди смотрят на жизнь более оптимис-
тично и надеются на собственные силы, принимают ответствен-
ность за себя и свои поступки (рисунок 5).

Выводы. Полученные в исследовании результаты позволяют 
сформулировать следующие выводы: 

 – пожилые семейные люди более оптимистично смотрят на 
жизнь и более склонны, чем пожилые неработающие люди, 
принимать на себя ответственность за собственные деяния. 
Они способны сделать выводы из собственных неудач и пре-
одолевать трудности, они жизнерадостны и социально актив-
ны, общительны;

 – пожилые одинокие люди более склонны к проявлению 
экстернального локуса контроля, когда человек убежден, что 
его успехи или неудачи являются результатом каких-то внеш-
них сил (везения, случайности, давления окружения, других 
люди). При этом они более пессимистично смотрят на мир, 
не имеют социально активной позиции, вину и ответствен-
ность за неудачи и проблемы перекладывают на окружающих 
и жизненные обстоятельства в целом;

Перспективы исследования. Исследование параметров и ви-
дов локуса контроля у пожилых людей имеет перспективы для 
изучения, так как направленность человека на деятельность, от-
ношение к себе и результатов деятельности, принятие ответствен-
ности за собственную жизнь и многое другое может обусловливать 
в целом осмысление прожитой жизни человеком, выстраивание 
отношения с родными и выбор стратегий преодоления жизненных 
трудностей. Это проявляется в поведении и общении, в выраже-
нии эмоций человека и характеризует уровень адаптации и со-
циальной активности, принятия жизни, умению радоваться про-
житому. Дальнейшее исследование может быть акцентировано 
на подробном анализе половозрастных характеристик пожилых 
людей (например, параметров локуса контроля у пожилых мужчин 
и пожилых женщин).
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«BLUE WHALE», «RED OWL», «MOMO» – DESTRUCTIVE INFORMATIONAL AND 
PSYCHOLOGICAL VIRUS OR SAFE SCREEN SOCIALIZATION OF MODERN CHILDREN?

«СИНІЙ КИТ», «ЧЕРВОНА СОВА», «МОМО» – ДЕСТРУКТИВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВІРУС ЧИ БЕЗПЕЧНА ЕКРАННА СОЦІАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНИХ ДІТЕЙ?

Abstract. It is noted that suicidal games are a dangerous cybercommunication information and psychological virus that spreads 
among Internet users regardless of the source of its origin. In essence, we are dealing with a phenomenon when the information 
product created by a person is transmitted, transformed and cloned in cyberspace, obeying the laws of virtual reality, applying the 
vulnerabilities of the child’s psyche, which is accessible for manipulation in cybernetics.
Key words: children, socialization, virtual reality, security, information virus, destruction.

Анотація. Наголошується, що суїцидальні ігри є небезпечним кіберкомунікативним інформаційно-психологічним вірусом, 
який розповсюджується серед інтернет-користувачів незалежно від первинного джерела його виникнення. По-суті, ми ма-
ємо справу з феноменом, коли створений людиною інформаційний продукт транслюється, трансформується і клонується 
в кіберпросторі, підчиняючись законам віртуальної реальності, застосовуючи вразливості дитячої психіки, яка є доступною 
для маніпулювання в кіберсередовищі.
Ключові слова: діти, соціалізація, віртуальна реальність, безпека, інформаційний вірус, деструкція.
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Постановка проблеми. Психолог В. Абраменкова, зазначає, 
що для сучасних дітей комп’ютерні ігри є більш привабливіші, ніж 
читання книжок, перегляд кінопродукції, рухливі ігри на подвір’ї 
тощо. Але від комп’ютерної гри швидко формується психологічна 
залежність, яку порівнюють з наркотичною. Вона відчужує від жи-
вого спілкування з дорослими, звужує сферу суспільної діяльності 
дитини та дорослого в сім’ї [1, с. 4].

Не буде новим сказати, що гаджети та комп’ютери неймовірно 
спростили наше життя. Але одночасно, і ускладнили його, бо з’яви-
лося таке явище як комп’ютерна залежність (залежність від гадже-
тів). Діти із задоволенням проводять багато часу за комп’ютером, 
що спрощує батькам життя: не потрібно думати, чим зайняти дити-
ну, є 10-15 хвилин чи декілька годин для себе або для роботи, ди-
тина не відволікає. Але якщо спробувати позбавити її комп’ютера, 
виявляється, що малюк, який безконтрольно дивиться мультики 
або грає в ігри чи «сидить» у соціальних мережах, відчуває справж-
ню ломку (агресію, розгубленість, різке погіршення настрою). Діти, 
у яких забрали комп’ютер, здатні влаштувати грандіозну істерику. 
Використання комп’ютерів і гаджетів стимулює викид дофаміну 
(«гормону задоволення»): «лайки», самопрезентація у соціаль-
них мережах, ігри, сам момент, коли людина отримує доступ до 
комп’ютера тощо. Цей психологічний та віковий аспект врахову-
ють розробники суїцидальних (смертельних) ігор та організатори 
в соціальних мережах, так званих, груп смерті, які вже проявили 
себе під назвами «Синій кит», «Червона сова», «Тихий будинок», 
«Момо» тощо.

Медичний психолог Наталія Бугайова зазначає, що діти, які 
потрапляють у такі групи смерті – не обов’язково з неблагополуч-
них сімей. «Діти йдуть, бо це модно, або хочуть відчути адрена-
лін. Довірливість, прагнення до чогось нового. Часто проблема в 
тому, що навіть у благополучній родині дитина не може поділитися 
з кимось своїми думками, тому що, з одного боку, вона боїться або 
соромиться, а ось віртуальний простір налаштовує на те, щоб спіл-
куватись на різні теми. У будь-якому разі, люди, які сидять по той 
бік екрану, враховують ці особливості і, звичайно, це є важелем 
для маніпуляції, бо спочатку довіру дитини завойовують, а потім 
її залякують. Часто дитина боїться, що може стати відомо про 
її участь у грі. Більше того, діти бояться за своїх близьких», – під-
сумовує фахівець [3].

Зокрема учасникам груп «Синій кит» пропонуються такі завдан-
ня: перше – намалювати кита на руці ручкою. Наступне – намалю-
вати кита на руці лезом. Так грають з підлітками аж до самогуб-
ства – і все потрібно знімати на відео.

Останнім часом в Україні набрала обертів нова суїцидальна 
гра «Червона сова». Принцип гри аналогічний як і в сумнозвісних 
«Синіх китів». Спочатку дітей заманюють в гру. Надсилають їм по-
силання, за яким потрібно перейти (воно ніби викидає помилку). 
Але завдяки цьому посиланню «куратори» дізнаються орієнтовну 
адресу, де проживає учасник. А потім, якщо дитина відмовляється 
виконувати якесь завдання – її шантажують, що знають адресу і 
приїдуть до неї на «розбірки».

Основні завдання такої гри це – постійно бути online, негайно 
відповідати на повідомлення кураторів, які вони надсилають 24/7, 
а також, дивитися психоделічні відео посеред ночі (після цих відео 
дорослому можна посивіти, вже не ведемо мову про те, що відбу-
вається з психікою дітей). А ще аудіо з «потойбічного світу»… [4, c 
168].

До того ж зазначимо, що нова суїцидальна гра Момо, яку також 
порівнюють з сумновідомим «Синім китом», стала однією з най-
більш обговорюваних тем останнього тижня, серпня місяця 2018 
року. Але, якщо «Синій кит» розповсюджувався переважно в забо-
роненій в Україні соціальній мережі «ВКонтакте», то запрошення 
до гри Момо приходить до користувачів через популярний месе-
нджер WhatsApp.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перші згадки про 
Момо, ще декілька місяців тому (липень 2018 року), появились в 
Аргентині та Мексиці. Як розповідали зарубіжні ЗМІ, все починаєть-
ся з того, що якийсь користувач з ніком Момо надсилає у WhatsApp 
запрошення до спілкування. На аватарці Момо зображена страш-
на жінка з випнутими очима на курячих ніжках. Якщо користувач 
вступає в переписку з Момо, йому починають приходити кошмарні 
відео та фотографії зі сценами насилля. Потім Момо пропонує ви-
конувати завдання, які схиляють користувача до суїциду.

З Момо пов’язують самогубство 12-річної дівчинки в Аргентині, 
яка покінчила життя самогубством 29 червня 2018 р. Перед тим як 
вбити себе, вона записала відео звернення. Поліція вважає, що 
дитину довели до самогубства. Після того як поліцейські вивчили 
переписку дівчинки в месенджерах, з’явилась інформація, що її 
смерть може бути пов’язана з Момо [2, c. 9].

Що ж таке Момо? Суїцидальна гра чи розроблений хакерами 
вірус, що запущено з метою отримання особистих даних з ґаджетів 
жертв?. Хто знаходиться по ту сторону екрану? Узагальнимо спро-
би ЗМІ (газета Факти та наші власні дослідження) розібратись в цій 
віртуальній реальності.

Сам образ Момо – тієї жінки з випнутими очима і дивною фігу-
рою було створено в 2016 році японською компанією Link Factory, 
яка створює спецефекти. Ця скульптура називається «Жінка-птах» 
і зображає істоту з китайської та японської міфології – жінку, яка 
померла під час вагітності, яка тепер в новому образі оберігає чу-
жих дітей.

Номер телефону користувача з ніком та зображенням Момо, 
вперше появившись в Інтернеті, був прив’язаний до Японії. Проте, 
сьогодні в соціальних мережах вже тиражується багато інших но-

мерів, з яких користувачам нібито теж телефонувала жахлива істо-
та. «Факти» намагались зателефонувати по кожному з цих номерів. 
Спроби виявились безуспішними – ні в жодному з випадків Момо 
не з’явився в Мережі. А користувач з японським номером останній 
раз був в онлайн ще в липні 2018 р.

Тим часом на темі Момо активно роблять собі рейтинги відеоб-
логери. На YouTube за останні сім днів (серпень 2018 року) з’яви-
лося сотні відео того, як блогери ніби розмовляють або роблять 
переписку з Момо. Нагнітаючи обстановку, блогери зі сльозами на 
очах розповідають, як після короткої переписки користувач Момо 
якось дізнався про них усе: адресу проживання, імена друзів і на-
віть те, що вони їли на сніданок і вечерю. Блогери стверджують, 
що Момо починає писати погрози на зразок: «Тебе чекає смерть», 
«Ти помреш». Такі відео набирають сотні тисяч переглядів [2, с. 9].

Все вищезазначене і зумовило ціль нашого дослідження, а 
саме: охарактеризувати механізм розповсюдження в соціальних 
мережах ігор «Синій кит», «Червона сова», «Момо» та з’ясувати, 
чи є вони для дітей і підлітків деструктивним інформаційно-психо-
логічним вірусом, або ж це – безпечна віртуальна реальність?

Виклад основного матеріалу дослідження. Фахівці з кібер-
безпеки, до яких звернулись «Факти», вважають: розмови про те, 
що Момо якимось містичним способом дізнається, що ви їли на ве-
черю і на сніданок, – видумка (якщо, звичайно, ви не фотографува-
ли свою їжу). А ось те, що Момо може заволодіти персональними 
даним з вашого ґаджету, цілком можливо.

З самого початку гра Момо з’явилась у WhatsApp в латиноаме-
риканських країнах, пізніше в Telegram i Skype, – розповіла «Фак-
там» експерт з психологічної кібербезпеки кандидат психологічних 
наук, медичний психолог Наталія Бугаєва. – В соціальних мере-
жах «ВКонтакте» та «Фейсбук» теж виникли сторінки із зображен-
ням цієї кікімори (як тепер її називають), але це, мабуть, фейкові 
сторінки, які популяризують містичний персонаж. Реальна Момо як 
інтерактивна програма, судячи зі всього, працює тільки в WhatsApp.

Розглянемо як це працює? Дитина отримує запит на перепис-
ку у WhatsApp від користувача Момо з лякливою аватаркою із зо-
браженням жіночої фігури на курячих ніжках, створеної японським 
ляльковим майстром Мідорі Хаяші. Зазвичай від Момо приходить 
повідомлення із запитанням: «Як справи?» Момо додається в кон-
такти до користувачів, а потім починає тероризувати їх нічними 
повідомленнями лякливого змісту, із зображенням сцен насилля 
та дзвінками. Якщо дитина погоджується розпочати гру, Момо дає 
екстремальні завдання: піти вночі на пустир, спуститись до темно-
го підвалу, піднести до горла ніж, порізати собі руку або якусь іншу 
частину тіла тощо, і у випадку невиконання переходить до шантажу 
та погроз. Наприклад, можуть залякувати тим, що вб’ють рідних 
або накличуть на сім’ю прокляття.

За твердженням Наталії Бугаєвої, з Момо сьогодні пов’язують 
вже сім телефонних номерів з кодами Японії та країн Латинської 
Америки.

Мобільні номери, з яких приходять інструкції від Момо у 
WhatsApp, мають різні коди, але телефоний номер, з якого було 
здійснено перший дзвінок, виявився зареєстрований в Японії, 
декілька номерів – У Мексиці та Колумбії, – каже Наталія Бугає-
ва. – Цікаво, що Момо завжди спілкується з користувачами на їх 
мові, проте, якщо зв’язатись з Момо застосувавши повністю чисту 
сім-карту та телефон, на якому немає абсолютно ніякої інформації, 
то Момо переходить на японську мову і намагається з’ясувати, ким 
є співрозмовник. Це вказує на те, що джерело виникнення Момо, 
мабуть, справді знаходиться в Японії [2].

Вищезазначене детермінує декілька запитань: 1) «Чи відомо 
ще  про  якісь  жертви,  крім  12-річної  дівчинки  з  Аргентини, 
яка покінчила життя самогубством?»

За даними ЗМІ, крім випадку в Аргентині, є постраждалі в Мек-
сиці, Колумбії, Іспанії, Німеччині та інших країнах. Сьогодні ця гра 
набуває популярності в Індії та Бангладеш [2].

2)  «Чи правда, що в повідомленнях Момо використовує 
особисту інформацію своїх жертв?»

Справді, якщо користувач напише або здійснить телефоний 
дзвінок на номер, що належить Момо, цим він відкриє доступ до 
особистої інформації, що зберігається на смартфоні: телефонним 
контактам, фото і відеоматеріалам, геолокації (якщо, звичайно, її 
автоматичне визначення не виключено). Проникаючи до ґаджету, 
вірус вселяється в телефонну пам’ять та додатки, зчитуючи і пере-
даючи зловмисникам базу контактів та особистих даних. Існує ін-
формація про те, що вірус може управляти мікрофоном та відеока-
мерою жертви – таким шляхом до злочинців потрапляють особисті 
фотографії, відео, текстові файли та записи розмов користувачів. А 
якщо згадати про синхронізацію, тоді можна передбачити, що зло-
вмисники можуть отримати не тільки інформацію про користувача, 
яку він зберігав на девайсах, але і ту, яка колись потрапляла в Ін-
тернет. Після цього Момо має достатню кількість різних особистих 
даних, які дозволяють залякувати та шантажувати людину [2].

Звідси виникає і третє запитання: «Хто у випадку з Момо є, 
умовно кажучи, з іншого боку екрана? Це людина чи програ-
ма-бот?»

- 12-річна дівчинка з Буенос-Айреса, яка покінчила з собою 
29 липня 2018 року, за декілька днів до скоєння суїциду спілку-
валась з незнайомим 18-річним хлопцем, у якого на автарці було 
зображення Момо. Вона обговорювала з ним свої психологічні про-
блеми. Це стало відомо після того, як поліція перевірила контакти 
в її телефоні і знайшла переписку із зловмисником. За словами 
поліції, саме цей інтернет-знайомий довів дитину до самогубства, 
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виховної та розвиваючої цілей. Структуру змісту навчання склада-
ють такі компоненти, як: знання, навички та вміння, тобто для того, 
щоб процес спілкування відбувся, знання студентів з мовного та 
мовленнєвого матеріалу мають бути доведені до рівня навичок та 
вмінь. Через це питання компонентів змісту навчання іншомовної 
комунікативної компетентності постійно знаходяться у фокусі уваги 
багатьох дослідників. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
зміст навчання як категорію, що постійно розвивається, в якій 
відображаються предметний і процесуальний аспекти. Перший 
аспект, як правило, співвідноситься з різноманітними знаннями, 
залучає в процес навчання навчальний предмет. Другий аспект – 
це власне навички та вміння використовувати отриманні знання з 
метою здійснення усної або писемної комунікації.

Дані компоненти (знання, навички та вміння) найбільш часто 
зустрічаються у різних авторів. У той же час в теорії навчання 
іноземним мовам до теперішнього часу немає єдиної точки зору 
на проблему компонентного складу змісту навчання іноземних мов.

Найбільш поширена серед методистів точка зору на зміст на-
вчання іноземним мовам ґрунтується на загальнопедагогічному 
трактуванні цієї категорії, яка передбачає в своєму складі знання 
про світ, способи діяльності, досвід творчої діяльності, а також 
досвід емоційного ставлення до об’єктів дійсності, що знаходяться 
в процесі навчання.

Таким чином, крім знань, навичок і умінь до складу змісту на-
вчання входить також досвід емоційно-оцінного ставлення учня. Це 
означає, що в зміст навчання іноземної мови, як будь-якого іншого 
навчального предмету, включається не тільки те, що можна почу-
ти і побачити, що виражено або наочно представлено суб’єктами 
навчального процесу, а й їхні почуття і емоції, а також ті психічні 
процеси, які протікають в їх свідомості в процесі пізнання чужої 
лінгвокультури.

Іншими словами, зміст навчання іноземним мовам становить 
все те, що втягується в викладацьку діяльність вчителя, навчальну 
діяльність учня, навчальний матеріал, а також його засвоєння.

Зміст навчання розглядається також як складна діалектична 
єдність, що складається з взаємодії певним чином організованого 
навчального матеріалу (зміст навчального предмета) процесу на-
вчання йому.

Розробкою цього питання займалися такі науковці, як: І. Бім, Н. 
Гальскова, О. Кліментенко, О. Миролюбов, Г. Рогова, Р. Мартинова, 
К. Тимохіна.

Розглянемо деякi з них більш детально.
Наприклад, О. Миролюбов наголошує на тому, що компонен-

тами змісту навчання іноземної мови є: знання, навички, вміння, 
теми й ситуації, тексти, на основі яких «відбувається формування 
мовленнєвих умінь»; мовні поняття, що відсутні в рідній мові [4, с. 
52-58]. 

Є. Пассов говорить про зміст навчання іноземній мові, як 
«іншомовну культуру, що є частиною загальної культури людства, 
яку студент може опанувати в процесі іншомовного комунікативного 
навчання» [5]. Він виокремлює такі компоненти змісту навчання, як 
цілі-ідеали; аксіологія навчання – ті цінності, що мають певну для 
особистості людини; структуру діяльності професіонала-вчителя.

Н. Гальскова визначає зміст навчання іноземній мові, як 
«взаємопов’язану діяльність учня (студента), що спрямована 
на навчальний матеріал чи на зміст освітнього предмета» [1, с. 
67]. Вчена вважає, що зміст навчання складається з наступних 
компонентів:

1) сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації, 
комунікативні та соціальні ролі; 

2) мовний матеріал, правила його оформлення та навички 
оперування ним;

3) комплекс соціальних (мовленнєвих) умінь, що характеризу-
ються рівнем практичного оволодіння іноземною мовою як 
засобом спілкування;

4) систему знань національно-культурних особливостей і 
реалій країни, мова якої вивчається, та вміння користувати-
ся ними в різних сферах мовлення; 

5) навчальні та адаптивні вміння, що забезпечують культуру 
спілкування з його носіями.

В. Краєвський окреслює зміст навчання іноземній мові як 
«педагогічно орієнтовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 
творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до світу, 
засвоєння якої забезпечує всебічний розвиток особистості майбут-
нього вчителя іноземної мови».

О. Хуторський зауважує, що основними етапами проектування 
змісту навчання є: 

– етап складання переліку освітніх компетенцій, формування 
яких відносяться до обраного предмету;

– етап виокремлення об’єктів предметної компетенції з ураху-
ванням їхньої соціальної та особистісної ваги для учнів;

– етап розкриття динаміки розвитку предметної компетенції 
[8, с. 4].

Усі вищеописані визначення безумовно є вірними. Але, на 
нашу думку, найбільш глибоко розкриває сутність змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності класифікація, яку було 
подано Г. Роговою та І. Верещагіною. У змісті навчання іноземній 
мові вони виокремлюють наступні компоненти: лінгвістичний, 
що поєднує мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний, що
включає навички й уміння, які формуються, та забезпечують тим, 
хто навчається, використання іноземної мови в комунікативних 
цілях; методологічний, що пов›язаний з оволодінням прийомами 
навчання [6]. 

Виходячи з цієї класифікації та беручи до уваги те, що 
комунікативна компетенція розглядається як здатність здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, 
мовленнєвої поведінки на основі фонологічних, лексико-грама-
тичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок відповідно 
до різноманітних завдань і ситуацій спілкування [7, с. 76], ми 
погоджуємося з думкою науковців. Через це нам вбачається 
найбільш доцільним розглядати компоненти змісту навчання 
іншомовної комунікативної компетентності, як: лінгвістичний, 
психологічний та методологічний компоненти з домінантою дру-
гого. Вибір домінуючим психологічного компонента обумовлено 
тим, що на формування іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога впливає низка факторів. Основ-
ними є внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх відносять: 
мотиваційну сферу; внутрішню позицію особистості; розвиток та 
становлення власного «Я»; почуття ідентичності особистості. До 
зовнішніх факторів відносять: суспільство, в якому вживається пев-
на мова; його соціальна структура; рівні культури та освіти [9, с. 32].

Доцільно також звернути увагу і на те, що в процесі навчання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя-
філолога ключовими поняттями є: «комунікативне вміння» (skill), 
яке поєднує «мікровміння» (sub-skill), «комунікативна функція» 
(function) та «форма вираження функції» (exponent). Спеціально 
та правильно відібрана лексика, форми її вираження, що 
відповідає рівню B2 володіння мовою за класифікацією, яка по-
дана у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та 
Українських кваліфікаційних стандартах, наведено зарубіжними 
вченими Дж. Ван Еком та Дж. Трімом [11, с. 135].

Детальніше розглянемо кожен з представлених вище 
компонентів.

Лінгвістичний компонент охоплює: 1) строго відібраний фоне-
тичний, лексичний та граматичний мінімуми; 2) текстовий матеріал, 
що ситуативно та тематично обумовлений; 3) мовні поняття, які 
відсутні в рідній мові учня. Мовне висловлювання в методиці 
навчання іншомовної комунікативної компетенції набуває ролі 
навчальної одиниці. Це може бути речення, бесіда, монолог, діалог.

Треба також зазначити, що для практичного використання 
мови виділяють 4 макросфери спілкування. У свою чергу, ці сфе-
ри співвідносяться з певними типами мовлення, а саме: 1) сфе-
ра виробничої (матеріально-практичної) діяльності людини – 
спеціальне мовлення; 2) сфера побутових відносин – розмовне 
(повсякденне) мовлення; 3) сфера культурологічного спілкування, 
в основі якої лежать процеси художньої і наукової творчості – 
художнє і наукове мовлення; 4) сфера суспільно-політичної 
(соціальної) діяльності – публіцистичне мовлення, що включає 
мову різних засобів масової комунікації.

Структурування змісту навчального матеріалу, що підлягає 
засвоєнню, здійснюється на основі наступних методологічних 
орієнтирів: всебічне врахування взаємозв’язків мовлення – мислен-
ня – культура; інтеграція мовного, соціокультурного, аксіологічного 
компонентів змісту навчання; автентичність і ціннісна значимість 
іншомовних матеріалів; забезпечення освітніх запитів учнів з 
урахуванням їх професійних намірів, міжпредметних зв’язків 
при формуванні всіх компонентів іншомовної комунікативної 
компетенції.

Оскільки компоненти змісту навчання залежать від елементів 
навчання, то і їхній відбір проводиться з урахуванням певних 
елементів. Першим елементом змісту навчання, що підлягають 
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особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 
необхідних в актуалізації своїх творчих можливостей, додаткових 
якостей, що сприяють досягненню творчих результатів в одному 
чи декількох видах творчої діяльності» [8, c. 66].

Д. Давидов та Л. Занков у межах концепції розвиваючого 
навчання також ведуть мову про загальний розвиток творчої 
особистості [4, c. 36].

У майбутніх педагогів потрібно розвивати творчий потенціал, 
завдяки якому вони б набували здатність критично мислити, від-
мовитися від шаблонів і стереотипів. У формуванні творчої особи-
стості, на думку Д. Богоявленської, головною умовою є навчання 
нестандартному мисленню, вміння генерувати незвичайні та не-
стандартні ідеї, розвиток фантазії, творчого мислення [2].

Проте не кожного педагога можна вважати творчою 
особистістю. Це, на думку Л. Терстоуна, пов’язано із особливостя-
ми характеру, темпераменту.

Отже, у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів потрібно приділяти особливу увагу 
формування творчого самовияву, умінню знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях, здатності вирішувати завдання творчим 
шляхом, усвідомленню власної значущості та індивідуальності.

Це особливо важливо для вчителів початкової школи та 
вихователів дошкільних закладів освіти, адже за дослідженнями 
П. Торренса, діти до 5 років дають 90 % оригінальних відповідей, 
до 7 років – вже 20 %, а дорослі – лише 2 %. Це доводить, що у 
дорослому віці мало використовується творчий потенціал.

У зв’язку із визначенням професії, розглянемо підходи до 
тлумачення поняття «педагогічна творчість». Ключовим у цьому 
понятті є творчий аспект, який базується на феномені творчості 
як оригінальної, нестандартної діяльності. У сучасній психолого-
педагогічній літературі поняття «педагогічна творчість» трактується 
як пошук учителем нових способів розв’язків у постановці нових 
завдань (Л. Рувинський), як безперервне зростання загальної і 
професійної культур учителя (Р. Скульський), як здатність до само-
реалізації вчителя (С. Сисоєва), як найвищий рівень педагогічної 
майстерності (І. Зязюн).

Ми також погоджуємося із Н. Луцан, яка визначає педагогічну 
творчість як вищу форму активності педагога; діяльність, що поро-
джує щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, оригіналь-
ністю і суспільно-історичною унікальністю [6, с. 142]. Тому творчість 
полягає не у тій діяльності, де дії регламентуються правилами, а 
такій, яка містить у собі певний ступінь невизначеності, тобто твор-
чому процесі.

Інші дослідники визначають педагогічну творчість як 
оригінальний і високоефективний підхід до освітніх завдань, 
збагачення теорії і практики виховання. Отже, щоб стати «творчим» 
учителем, треба мати високий творчий потенціал, що насамперед 
характеризується нестандартною діяльністю, відхиленням від 
традиційного мислення і забезпеченням продуктивної педагогічної 
діяльності.

Сучасні дослідники до особливостей творчої особистості 
відносять:

 – використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні ін-
телектуальних, а й життєвих проблем;

 – творче ставлення до життя;
 – конструктивізм у діяльності;
 – самоактуалізацію;
 – розвинене почуття гумору.
Важливе значення у розвитку мотивації вчителя до творчої 

діяльності, на думку багатьох учених, має оцінка його роботи. З 
цієї точки зору слід зауважити, що оцінка стимулюватиме вчите-
ля, якщо вона достатньо аргументована, тактовна і виноситься з 
урахуванням можливостей кожного педагога. При цьому необхідно 
наголосити, що така оцінка не повинна носити тільки суб’єктивний 
характер, а має враховувати думки й інших суб’єктів внутрішкіль-
ного управління. Така практика, на думку вчених, стимулює діяль-
ність учителя, заохочує його до творчої праці, сприяє згуртуванню 
колективу. Отже, серед основних напрямів діяльності у розвитку 
творчого потенціалу вчителів є забезпечення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, 
так і педагогічного колективу у цілому.

Виділяють такі рівні педагогічної творчості:
 – 1-й рівень творчості – це рівень елементарної взаємодії з 

аудиторією (педагог працює на репродуктивному рівні, за 
зразком, шаблоном, за досвідом колег тощо);

 – 2-й рівень –рівень оптимізації діяльності (творчість складаєть-
ся з ефективного поєднання відомих методів, форм та техно-
логій в освітньому процесі);

 – 3-й рівень – евристичний (педагог використовує творчі можли-
вості «живого» спілкування з дітьми);

 – 4-й рівень – найвищий рівень творчості вчителя, який харак-
теризується його повною імпровізацією, самостійністю, новіт-
німи формами й методиками роботи, у тому числі – й автор-
ськими технологіями [6, с. 143].

Крім того, серед ситуацій, які стимулюють педагогів до 
творчості, визначають:

 – у педагогічній діяльності (пошук і знаходження нових способів, 
методів навчання та діагностичних методик);

 – у педагогічному спілкуванні (комунікативна творчість, нові 
форми спілкування, вирішення комунікативних задач);

 – у сфері особистості (самореалізація вчителя на основі усві-
домлення своєї індивідуальності як творчої особистості, ви-
значення власної траєкторії професійного вдосконалення).

Висновки. Отже, творчість як складова професійної 
компетентності педагогів, характеризується не тільки критичним 
ставленням до нових знань та набутого досвіду, а й сприйняттям 
нових ідей та отримання незвичних і неочікуваних рішень освітніх 
та життєвих проблем. 

У системі формування професійно-успішного вчителя стра-
тегічною метою є підготовка сучасного фахівця, здатного до 
педагогічної творчості та інноваційних освітніх змін. 
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оскільки з його номера було відправлено фото ляльки в крові з на-
казом дівчинці зробити з собою те ж саме.

Деякі фахівці вважають, що Момо є ботом, що проникає на де-
вайс після sms-повідомлення або дзвінка, а потім вірус вираховує 
всю інформацію користувача за даними, що зберігаються на його 
сім-карті, за ІР-адресою, унікальному серійному номеру, який є в 
кожного телефона формату GSM, так званому ІМЕІ. Якщо не вий-
де позбавитись вірусу, можливо дитині доведеться змінити теле-
фоний номер.

На думку Наталії Бугаєвої, відео блогерів, що з’являються в 
Мережі, які нібито розмовляли з Момо, можуть бути фейковими. 
Вона вважає, що резонансну тему Момо тепер використовують 
блогери для розкручування рейтингів своїх сторінок в соціальних 
мережах. Вони також можуть створювати фейкові акаунти з цією 
ж метою і переписуватись з користувачами. Тому це цілком може 
бути навмисно придуманий блогерами хайп (ажіотаж. – Ред.), що 
дозволяє накручувати лайки [2, c. 9].

Проте, якщо мова ведеться не про вигадку блогерів, а про 
справжню суїцидальну ГРУ, тоді це, на думку фахівчині, – психо-
логічний тероризм. Як і сумновідомі суїцидальні ігри «Синій кит» 
та «Червона сова», в результаті яких сотні підлітків в різних країнах 
покінчили життя самогубством, а тисячі потрапили до лікарні з по-
різаними венами та нервовими розладами. В 2017 році кількість 
українських підлітків, що постраждали від «Синього кита», вимірю-
валась тисячами. Підлітки (начастіше ті, у кого були проблеми вдо-
ма або з однолітками) вступали в суїцидальні групи в соцмережі 
«ВКонтакте», де куратор спочатку заставляв їх прокидатись серед 
ночі і дивитись страшні відео, після чого давав завдання: проколо-
ти палець, порізати зап’ястя тощо. Ціль в обох іграх була одна: до-
вести дитину до похмурого настрою, в якому вона не зможе давати 
звіт своїм діям, після чого заставити її скоїти суїцид. Проте, Н. Бу-
гаєва дотримується думки, що незважаючи на те, що повідомлень 
про «Синій кит» останнім часом стало менше, суїцидальна гра з 
України не пішла. Це підтверджується такими фактами:

 – 30 травня 2018 року в Києві на Хрещатику 16-річна дівчина 
перерізала собі вени, – каже психолог. – Як виявилось вона 
була в групі «Синій кит». Два місяці скоріше в Одеській облас-
ті 11-річний підліток скоїв суїцид. Він також захоплювавася 
цією суїцидальною грою. Однокласники загиблого розповіли, 
що за два тижні до смогубства вік казав, що досяг високо-
го рівня і тепер куратор «Синього кита» дає йому серйозні 
завдання [2].

Що ж стосується Момо, то напочатку серпня стало відомо, що 
в Японії знешкодили Момо, створену японським хакером. Через 
високу швидкість виучування і знання декількох десятків мов не-
безпечний бот визнали агентом штучного інтелекту.

З повідомлень ЗМІ, справжнє Момо, не з’являється в Мережі з 
11 липня 2018 року. За номером ніхто не відповідає, хоча гудки чути. 

Первинне джерело може втратити активність, проте це не виклю-
чає того, що трансформовані клони Момо будуть виникати знову і 
продовжуватимуть свою деструктивну діяльність.

Деструктивні ігри сприяють виникненню фізичних та психо-
логічних розладів у дітей, підлітків та молоді, викликають появу 
тривоги, страхів, дратівливості, безсоння, сприяють виникненню 
депресії, а також розвитку агресивної та аутоагресивної поведінки. 
Як суїцидолог я окремо вивчала суїцидальні ігри і вважаю, що вони 
є небезпечним кіберкомунікативним інформаційно-психологічним 
вірусом, що розповсюджується серед інтернет-користувачів неза-
лежно від первинного джерела його виникнення. По-суті, ми має-
мо справу з феноменом, коли створений людиною інформаційний 
продукт транслюється, трансформується і клонується в кіберпро-
сторі, підчиняючись законам віртуальної реальності, застосовуючи 
вразливості людської психіки, яка є доступною для маніпулювання 
в кіберсередовищі.

В українському департаменті кіберполіції про гру Момо знають, 
але жодної заяви постраждалих від вірусу Момо, наразі не зафіксо-
вано. Сьогодні підлітки можуть сприйняти дзвінок від Момо як ці-
каву гру – і в результаті бути втягнутими в суїцидальний квест. 
Заборонити дитині користуватись месенджерами неможливо. 
Звідси постає питання, а що робити батькам?

Підлітки допитливі, вразливі, навіювані. Їх легко зацікавити, 
захопити, розбалакати, а потім залякати і заставити виконувати 
накази. Тим паче, що спілкування в кіберпросторі має свої особли-
вості – психіка є більш вразливою та відкритою для маніпулювання, 
особливо якщо мова ведеться про дітей.

Висновки. На думку психологів, головна причина, чому дитина 
вступає до так званих «груп смерті» – це відчуття емоційної во-
ронки, порожнечі, яку і діти, і дорослі намагаються наповнити пер-
фекціонізмом, залежностями, хворобами тощо. Але замість цієї 
воронки там мають бути відчуття близькості, здорової самооцінки, 
відчуття власного Я. На жаль, на цю воронку розрахований небез-
печний контент «груп смерті», який дає дитині підтримку, відчуття 
визнання, значущості, навіть місії. І вони «ведуть» [5].

Щоб убезпечити дитину, потрібно встановити з нею довірливі 
стосунки і розповісти про правила психологічної кібербезпеки. У 
випадку з Момо потрібно пояснити, що робити дзвінки на невідо-
мі номери і вести переписку це – небезпечно. Потрібно розповісти 
про можливі наслідки спілкування з Момо. Якщо дитина вже грає в 
цю ГРУ, надайте їй психологічну підтримку, не сваріть, поясніть, що 
погрози куратора, навіть обіцянки вбити рідних, не більше ніж сло-
ва. І вирішіть технічне питання: якщо не вийде позбутись від вірусу, 
можливо, дитині доведеться змінити телефоний номер. Обов’язко-
во запропонуйте альтернативну безпечну ГРУ, щоб дитина в пошу-
ках розваг не потрапила в іншу інформаційно-психологічну пастку.
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