
НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА ІВАНА ЗЯЗЮНА У ПРАЦЯХ ЙОГО СОРАТНИКІВ ТА УЧНІВ 

2 

 Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та 

учнів: Матеріали VI науково-практичної конференції 28 травня 2020 року/ 

За заг. ред. Романовського О.Г., – Х.: НТУ «ХПІ», 2020. – 517 с. 

Автори несуть повну відповідальність за опубліковані матеріали. 

Містить матеріали науково-практичної конференції, в яких 
розглянуті напрямки філософії освіти і розвитку педагогічної науки на 
основі концептуальних положень Івана Андрійовича Зязюна, його 
соратників та учнів. 

Організаційний комітет: 

Голова оргкомітету – Романовський Олександр Георгійович, 
завідувач кафедри педагогіки та психології управління соціальними 

системами ім. академіка І.А. Зязюна, член-кореспондент НАПН України, 
доктор педагогічних наук, професор.  

Заступник голови оргкомітету – Панфілов Юрій Іванович, 
кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та 
психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна.  

Вчений секретар – Шаполова Вікторія Валеріївна, доцент кафедри 
педагогіки та психології управління соціальними системами ім. академіка 
І.А. Зязюна, кандидат педагогічних наук. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 

2020 



НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА ІВАНА ЗЯЗЮНА У ПРАЦЯХ ЙОГО СОРАТНИКІВ ТА УЧНІВ 

282 

УДК 303.094.4+808.56 : 37.01   Кривуля П. В., Кривуля Ю. П. 

 м. Харків, Україна 

АКТУАЛІЗАЦІЯ ТА ГІПОТЕЗА ДОСЛІДЖЕНЬ ВПЛИВУ 

ДИФУЗІЇ ІННОВАЦІЙ НА ВИВЧЕННЯ МОВНИХ АКТІВ 

У СОЦІАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ 

Постановка проблеми. Використання багатьох наукових розробок 

поширюється між різними предметними областями в рамках процесу, що 

отримав назву дифузії інновацій: розробки виникають в тій області, де 

поява нових досліджень була найбільш актуальною і до забезпечення їх 

отримання доклали чималі зусиль та ресурсів, які очікувано мали 

окупитися; а після вже готовий науковий продукт було адаптовано в інші 

наукові галузі за мірою усвідомлення актуальності такої адаптації, але вже 

з меншими інтелектуальними витратами. Тому не дивно, що багато 

наукових розробок з'являлися в тих наукових сферах, у які вкладали значні 

ресурси: військова справа, фізика, бізнес і комерція. У той же час частина 

розробок з тих же причин не завжди була доступна до поширення. Але все-

таки загальновідомі дифузії інновацій з психіатрії в психологію, з 



НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА ІВАНА ЗЯЗЮНА У ПРАЦЯХ ЙОГО СОРАТНИКІВ ТА УЧНІВ 

283 

інженерної справи в менеджмент, з військової справи в математику і 

фізику. Предметом дослідження стають дифузії інновацій з менеджменту 

до соціальних систем освіти 

Основна мета доповіді полягає у демонстрації напрямів 

дослідження впливу дифузії інновації між менеджментом та педагогікою 

на зміст мовних актів різних за інституційним змістом соціальних систем. 

Виклад основного матеріалу. Мовні акти пронизують усю людську 

діяльність, бо мова – це головний когнітивний та комунікативний 

інструмент людства, без якого не може відбутися ніякої колективної 

справи, утворення та передачі культури, але зазвичай мовні акти вивчають 

як нібито суто лінгвістичний об’єкт дослідження. Лінгвістика звичайно 

також вплетена у загальний процес взаємного обміну науковими 

розробками, пов’язуючи логіку, філософію, релігієзнавство, епістемології, 

соціологію, антропологію, психологію, педагогіку, комп'ютерну 

інженерію, математику, прикладні теорії комунікацій, менеджмент, 

наукознавство, тощо. До таких наукових областей поки імовірно можна 

віднести і відносно нову галузь прикладної семіотики, яка включає в себе і 

значний корпус положень ситуаційного управління. Дотримуючись 

гіпотезі актуалізації в умовах розвитку дистанційного навчання розробки 

інтерактивних навчальних освітніх програм, було поставлено завдання 

дослідження можливості здійснення проективної дифузії інновацій з 

менеджменту до області педагогіки, причому враховуючі послідовність 

формування усього комплексу компетентностей, і креативних також, 

об’єктом такої проективної дифузії має стати навіть початкова освіта, 

тобто залучення засобів ситуаційної діагностики має починатися з області 

педагогіки початкової шкільної освіти. Крім того, початкова школа як 

фокусна частина об'єкту дослідження має бути обрана ще й тому, що саме 

в ній найбільш гостро стоїть протиріччя між загальною тенденцією 

автоматизації ролі педагога в дистанційній освіті і потребою в живій 

двобічній реакції і взаємодії між педагогами та учнями у початковій школі. 

У той же час ця жива двобічна реакція вимагає оснащення її методичними 
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засобами у тому обсязі, щоб вона якщо не була доведена до автоматизму з 

боку педагога, то прагнула б до цього автоматизму, – хоч як би не 

негуманістічно звучала така теза про автоматизм реакції педагога в 

початковій освіті, але оскільки ще не відкинуто тези про існування 

порівняльних оцінок досвіду викладання і про неприпустимість сприяння 

різнобою в якості викладання у різних школах і класах, то з цього прямо 

випливає теза про необхідність створення умов перетікання кращого 

досвіду викладання з аудиторії до аудиторії, що і передбачає наявність 

якоїсь умовної абсолютної політики реакції педагога на поведінку учнів. 

Такий умовний абсолют було б науково вірним назвати автоматичною 

освітою, але напевно оцінка такої назви з огляду на культурно-естетичні 

аспекти буде скоріше за все негативною, а прийнятними були б такі назви, 

що не є асоційованими з механістичними уявленнями, але ж також не 

абсолютизували би її, чи не зводили до рівня недосяжного предмета 

дослідження (подібно найменуванню «еталонний режим освіти» і тому 

подібні) – наприклад, могло б використовуватися найменування 

«нерізнобійна освіта», але більш милозвучне. Досягнення цього абсолюту 

нерізнобійної освіти не допускають всі ті чинники, які залишають у роботі 

педагога важливу роль крім суто науки ще й мистецтва, особистої манери і 

всі ті характеристики, які прийнято пов'язувати з досить нечіткими 

інтуїтивними поняттями як шарм, харизма, симпатичність, чарівність, 

лідерські здібності, чуйність, уважність, ентузіазм, відсутність вигорання і 

професійних аберацій. 

Аргументація на користь складу основних аспектів актуалізації 

розробки системи рекомендацій, що сприяють забезпеченню швидкої 

реакції викладача на помітні у навчальному процесі емоції і почуття 

здобувачів освіти, і складу самих завдань такої розробки в системі 

початкової освіти вже було досліджено. Узагальнення складу цих аспектів 

представимо для наочності у вигляді схеми (рис. 1). 

Висновки з дослідження й перспективи подальших розробок. 

Розвиток методичного забезпечення, яке б на науковій основі враховувало 
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Рис. 1. Передбачувані напрямку актуалізації завдань розробки системи 

рекомендацій, що сприяють забезпеченню швидкої реакції викладача на 

помітні прояви емоційно-чуттєве сприйняття мови (скор.: ЕЧСМ) 

ло б до можливості використання елементів дистанційної освіти, надаючи 

їм необхідні властивості діалогу. Постановка завдань розвитку методич-
ного забезпечення реакції викладачів наближується за змістом до тра-
диційних постановок завдань ситуаційного управління, що розвивається 

останні півстоліття у менеджменті. При встановленні можливості запо-
зичення такого досвіду з менеджменту до педагогіки (про можливість 

двостороннього запозичення взагалі досвіду менеджменту і педагогіки 

питання не стоїть – таких запозичень багато та вони відомі) можуть бути 

поставлені конкретні завдання адаптації методичних засобів ситуаційного 

управління у методичне забезпечення педагогіки взагалі, та зокрема по-
чаткової освіти. Якщо така адаптація до інструментарію початкової освіти 

виявиться можливою, то адаптації в інші області розвитку нерізнобійної 

освіти  (і дистанційної освіти зокрема)   не стають  принципово  складніше. 

специфіку нескінченної кількості конкретних ситуацій, у яких можуть 

опинитися викладачі та здобувачі освіти, даючи рекомендації, що сприя-
ють здатності швидко реагувати викладачу на ситуації найкращим, на-
скільки це може забезпечити сучасна педагогіка, чином, у певному сенсі 

уніфікував би поведінку викладача, а підвищення якості роботи і задо-
воленість від неї перешкоджали б їх вигорянню.  У той же час це наближа-

Аспекти актуалізації розробки системи рекомендацій для 

забезпечення швидкої реакції викладача на помітні емоції і 

почуття здобувачів освіти під час навчального процесу 
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Обґрунтування і реалізація можливості такої дифузії інновацій є робочою 

гіпотезою дослідження і вимагає дослідження і перевірки. 




