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страктні, а цілком діючі, взаємопроникаючі образи із циклічною логічно-змістовною структурою, 
де головним є зображення дискомфорту душі ліричного героя. Тут головною виступає мрія — 
пошук краси, а через екзистенціалістський погляд —  нудьга, страждання, самотність —  
відбувається своєрідний перехід —  мить (час) —  в іншу часово-просторову координату. Це та 
універсальна модель, яка відповідає майже всім циклам М. Вороного.

Виникаючи в новому контексті, ідентичні елементи постійно позначатимуть нюанси 
поетового світу, який завжди змінюється і поліфункціонує. Тим самим ці елементи є опорними 
лініями складного і багатокомлексного літературного руху, що дозволяють М. Вороному, 
створюючи певний настрій у читача, передати всю напругу своєї думки в межах конкретного 
циклу. Певні елементи створюють загальний фон, де кольоровий контраст, реальні події, музична 
партитура моделюють основні особливості художнього світу у поета, і, на відміну від. наприклад, 
блоківської циклізації („Пляски смерти“) не змінюються лексично та семантично.

Улюблений засіб вираження авторського світорозуміння передбачає використання 
опозиційної побудови циклів, які у творчості М. Вороного відіграють подвійну роль. По-перше, 
таке протиріччя виникає як наслідок авторського задуму для підкреслення двоякості конфлікту 
між мікро- та макрокосмосом: розвиток цивілізації — ходячі трупи мерців („Співи старого 
міста“), веселі щебетання соловейка — „розкішний край мій у ярмі“ [1, 41] („Елегії“), „ F i a i ! . -  
„Finale“ („За брамою раю“), лілеї -  рубіни („Лілеї й рубіни“) тощо. По-друге, одна тематична 
група в процесі творчості поета поступово змінюється іншою.

Так своєрідну інтерпретацію методологічної моделі циклів пропонує автор у циклі „Ad 
astra“. У цьому випадку трактування структури: краса, мрії, страждання, нудьга, самотність, 
мить (час), тумани, мерці, тіні замінюється формою, яка створює функціонально-змістовну 
цілісність, природа якої міститься в філософсько-моральній позиції М. Вороного: сяйво мрій, 
музика, зоране небо (вогні), ніч, зорі, очі. Подібне моделювання підкреслює ще одна одиниця — 
моральний закон, який впливає на загальну концепцію циклу, творить нюансові відтінки 
авторського задуму, який пов'язаний з віталістичним, пантеїстичним світорозумінням М. 
Вороного та його складним автопсихографічним соціумом.

Подібна концепція у циклі „Ad astra“ характеризується, на нашу думку, взаємозворотним 
зв'язком, коли і через „зоряні“ орієнтири, і через сяйво мрій можна стверджувати посилення 
письменницького модерністичного культурософічного прагнення показати антагоністичну 
протилежність „людей, двоногих плазунів“ и . бі]. неосяжність та велич зоряних світів. Наявність 
подібної системи водночас підкреслює і змінює символістичну природу поезій М. Вороного.

На нашу думку, естетичне виховання школярів засобами поетики художнього слова дозволяє 
розвинути здатність передавати свої відчуття, формувати морально-етичне ставлення до життя, 
активізувати узагальнення - художній цикл -  та стійку увагу на уроках.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ НА 

ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

У філософській науці „умова" розглядається як одна з провідних категорій, що виражає 
відношення предмета до явищ навколишньої дійсності без яких він не може існувати і 
розвиватися. Умова виступає необхідною для існування речі або явища сукупністю стосунків, 
станів та інших речей. Одним із прикладів умови є причина [11. с. 707-708].
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В. Андреев трактує педагогічні умови як обставини навчального процесу, які е результатом 
цілеспрямованого відбору, конструювання і застосування елементів змісту, методів, 
організаційних форм навчання для досягнення конкретної дидактичної мети [1, с. 124].

0 . Нікітіна вбачає у педагогічних умовах сукупність заходів, спрямованих на підвищення 
ефективності педагогічної діяльності [10, с. 297].

1. Мухров формулює визначення поняття „педагогічні умови” як комплексу взаємопов'язаних 
заходів, які націлені на успішне досягнення окреслених навчальних цілей [8, с. 204].

Як бачимо, у сучасній педагогічній науці немає єдиного підходу до розуміння „педагогічних 
умов”, незважаючи на широке використання цього поняття у педагогіці та дисертаційних 
дослідженнях. Систематизувавши наявні дефініції, можна виокремити три основні підходи до 
трактування поняття „педагогічні умови”.

Згідно першого підходу педагогічні умови постають як сукупність заходів педагогічного 
впливу й можливостей матеріально-просторового середовища. У цьому контексті під 
педагогічними умовами розуміють: комплекс заходів, зміст, методи, прийоми та організаційні 
форми навчання і виховання [1, с. 125]: сукупність об'єктивних можливостей змісту, форм, 
методів, засобів і матеріально-просторового середовища, спрямованих на вирішення поставлених 
у педагогіці завдань [2, с. 71; 9, с. 46].

У межах другого підходу педагогічні умови пов'язують із проектуванням і конструюванням 
педагогічної системи, в якій умовам відводиться місце структурного компоненту. Так, М. Звєрєва 
трактує педагогічні умови як змістовну характеристику одного із компонентів педагогічної 
системи, наповнення якого становлять зміст, організаційні форми, засоби навчання та характер 
взаємовідносин між викладачем і студентами [4, с. ЗО]. Подібної позиції у цьому питанні 
дотримується Н. Іполітова, стверджуючи, що педагогічні умови -  це компонент педагогічної 
системи, який відображає сукупність внутрішніх (які забезпечують розвиток особистісного 
аспекту суб'єктів освітнього процесу) і зовнішніх (які. сприяють реалізації процесуального 
аспекту системи) елементів, покликаних забезпечувати її ефективне функціонування та 
подальший розвиток [6, с. 195].

Третій підхід пояснює педагогічні умови як планомірну роботу з уточнення закономірностей 
у вигляді стійких зв'язків освітнього процесу, яка уможливлює перевірку результатів науково- 
педагогічного дослідження [7, с. 101-104].

Провівши низку досліджень, Н. Іполітова робить висновок, що педагогічні умови: 1) 
виступають складовою педагогічної системи; 2) відображають сукупність можливостей 
освітнього (цілеспрямовані конструкційні заходи впливу й взаємодії суб'єктів освіти: зміст, 
методи, прийоми та форми навчання і виховання, програмно-методичне забезпечення 
педагогічного процесу) і матеріально-просторового (навчальне і технічне оснащення, природно- 
просторове оточення освітнього закладу тощо) середовища, які позитивно або негативно 
позначаються на його функціонуванні; 3) містять у собі внутрішні (впливають на розвиток 
особистісної сфери суб'єктів педагогічного процесу) і зовнішні (сприяють формуванню 
процесуальної складової системи) елементи; 4) при правильному виборі та коректній реалізації 
забезпечують розвиток і ефективність функціонування педагогічної системи [5. с. 10-11].

За створення спеціальних педагогічних умов як визначальних факторів успішності 
навчально-пізнавальної діяльності ратував ще Л. Виготський. закликаючи „заздалегідь 
створювати умови, необхідні для розвитку відповідних психічних якостей, хоча вони ще „не 
визріли” для самостійного функціонування” [3, с. 55].

На наш погляд, педагогічні умови -  це спеціально організовані, необхідні обставини, які 
сприяють розв'язанню різних педагогічних завдань, а дисципліну „Іноземна мова професійного 
спрямування” ми розглядаємо в якості важливого чинника формування полі культурної 
компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі, що позитивно позначається на їхній 
конкурентоспроможності у сучасному полі культурному світі. На її базі студенти опановують 
уміння вести діалог культур. У зв'язку з цим виникає необхідність теоретично вивчити й 
апробувати на практиці педагогічні умови формування полі культурної компетентності майбутніх 
фахівців аграрної галузі, які допоможуть студентам аграрного ВНЗ добитися успіху в 
професійній діяльності у складних умовах конкуренції.

Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження дозволив детермінувати 
педагогічні умови формування полі культурної компетентності майбутніх фахівців аграрної 
галузі: впровадження інтерактивних методів навчання з метою підвищення внутрішньої мотивації 
пізнавальної діяльності, організація освітнього полі культурного середовища як соціальної 
системи полісуб’єктного типу в аграрному ВНЗ, раціональне поєднання аудиторної і самостійної
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роботи, застосування електронного навчально-методичного комплексу формування 
полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі.
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ВПЛИВ ФАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ НА СТАН ОСВІТИ В УКРАЇНИ В РОКИ 
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Плани руйнування радянської шкільної системи, докорінної зміни всієї виховної роботи 
займали особливе місце у фашистській програмі закріпачення слов'янських народів.

За період окупації фашисти знищили на території України 8 тис. шкіл і зруйнували 10 тис. 
шкільних приміщень. Метою їхньої шкільної політики на загарбаних територіях було онімечення 
населення та виховання покірності німецькому рейху. Гітлер вважав, що освіта для завойованих 
східних народів може згубно впливати на інтереси Німеччини. За його словами: ..Якщо ми 
будемо навчати росіян, українців, киргизів читати і писати, то згодом це обернеться проти нас. 
Освіта дасть більш розвиненим з них можливість вивчати історію, оволодіти історичним 
досвідом, а звідси —  розвивати політичні ідеї, які не можуть не бути згубними для наших 
інтересів... Не можна, щоб вони знали більше, ніж значення дорожніх знаків. Навчання в галузі 
географії може бути обмежене однією-єдиною фразою — „столиця рейху — Берлін". Математика 
і все інше подібне абсолютно не потрібні" [1].

На цьому тлі вирізняється дещо проукраїнська лінія А. Розенберга, головного нацистського 
авторитета із національних питань у Радянському Союзі, якого Гітлер призначив своїм 
..уповноваженим для централізованого розв’язання проблем східноєвропейського простору". 
Розенберг вважав, що, „На Україні нам слід розпочати з культурних справ; там ми повинні були б 
розбудити історичну свідомість українців, заснувати університет у Києві і т. ін. На його думку.
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