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способу життя, зокрема фізичної активності і позитивне ставлення до 
фізкультурно-спортивної діяльності, є важливим елементом організації 
здорового способу життя студентської молоді.  
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КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД В НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 
Володіння англійською мовою відкриває шлях до культурних 

цінностей інших народів, спонукає до встановлення ділових взаємозв’язків 
між країнами. Велике значення набуває навчання англійській мові 
сьогодні, коли відкриті всі кордони, прокладені шляхи до нових країн. 

Креативні технології навчання стали окремим предметом 
дослідження вчених у 50-х роках ХХ століття на Заході і в останні два 
десятиліття в нашій країні. Над проблемою креативності працюють сучасні 
вітчизняні педагоги, вчені серед яких: О. Коберник, О. Пометун, О. Рудич, 
М. Лєщенко та інші. 

Зміст креативного навчання на уроках англійської мови викликає 
великий інтерес. До змісту креативного навчання іноземної мови належать 
[1–5]:  

1) аспекти мови: фонетика, лексика, граматика, інтонація;  
2) види іншомовної мовленнєвої діяльності: всі види читання, 

говоріння, аудіювання, письма;  
3) комплекс вправ, які об’єднують мовні одиниці і мовленнєві засоби 

спілкування в одне ціле.  
Якщо діяльність викладача у виборі вправ є вдалою, то діяльність 
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студентів дійсно направлена на використання отриманих мовних знань у 
спілкуванні (мовній діяльності), а також на розвиток їх творчих здібностей. 
Внаслідок цього відбувається повна й оптимальна систематизація 
взаємодій між компонентами змісту креативного підходу до навчання. 
Компонентами креативного навчання з англійської мови виступають: 
система загальної (наприклад: екстралінгвістичної, педагогічної) 
діяльності; система мовленнєвої діяльності; система мовного спілкування; 
система іноземної мови, що вивчається; система співвідношення рідної та 
іноземної мов; система мовленнєвих механізмів; текст як система 
мовленнєвих продуктів; система структурно-мовленнєвих утворень 
(діалог, монолог, різні типи мовленнєвих висловлювань і повідомлень і т. 
п.); система (процес) оволодіння іноземною мовою; система (структура) 
мовленнєвої поведінки людини; оволодіння системою знань про людей, 
культуру, історію, традиції країни, мову якої вивчаємо; оволодіння 
системою немовних засобів спілкування (міміка, жести, рухи тіла тощо) з 
урахуванням їх національно-культурної специфіки.  

Серед компонентів педагогічної креативності розрізняють внутрішні 
компоненти та зовнішні компоненти. Внутрішні компоненти представлені 
такими різновидами: мотиваційний (МК), складовими якого виступають 
прагнення до нового, гуманістичні настановлення; когнітивний (КК), що 
передбачає поглиблення як загальних професійно-педагогічних знань, так і 
знань з теорії педагогічної креативності; рефлексивний (РК), що уособлює 
перцептивність учителя й усвідомлення проблем, сприйняття невизначеності. 

До зовнішніх компонентів відносяться: організаторський (ОК), що 
передбачає соціальну спрямованість, стимулювання й створення 
креативного середовища; діяльнісний (ДК), який виявляється у 
комунікативності вчителя та його системному мисленні; продуктивний 
(ПрК), що має на меті демонстрацію отриманих результатів, креативний 
ступінь рішення навчально-виховних завдань тощо. 

З огляду на вищевикладене [1–5], можна виділити особливості 
креативності майбутніх учителів англійської мови, які полягають у: 

– вмінні студентів стисло та змістовно передати сутність тієї чи 
іншої інформації англійською мовою;  

– пошуку форм і методів роботи, що сприятимуть розумінню 
учнями особливостей англомовної культури та підготовці толерантної 
особистості громадянина України;  

– знаходженні студентами особливостей англійської мови та 
відмінностей останньої від рідної мови;  

– визначенні майбутніми фахівцями шляхів організації (творчої 
перебудови) навчально-виховного процесу відповідно до вікових та 
психофізіологічних особливостей учнів;  

– вмінні студентів знаходити нові технології та методи навчання 
англійської мови та їх застосування в навчально-виховному процесі;  

– визначенні майбутнім учителем англійської мови найбільш 
актуальних філологічних та методичних проблем (питань);  
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– вмінні творчо розв’язувати ці проблеми у власних наукових 
розвідках [5]. 

Отже, креативність виступає невід’ємною складовою особистості 
вчителя, оскільки вона передбачає нестандартний підхід до організації 
навчально-виховного процесу та зумовлює успішність (ефективність) 
останнього. На даному етапі розвитку суспільства інтерес до вивчення 
англійської мови як мови міжнародного спілкування постійно зростає. Цей 
факт зумовлює потребу суспільства в підготовці висококваліфікованих 
викладачів англійської мови, визначальною характеристикою яких має 
бути спрямованість на організацію навчально-виховного процесу на 
творчих засадах. Безперечно, матеріал даної наукової розвідки не вичерпує 
всіх аспектів проблеми, що розглядається. Перспективи подальшого 
наукового пошуку в даному напрямку вбачаємо у визначенні методів і 
форм роботи з формування креативності майбутніх учителів англійської 
мови. 
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ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ АРХЕТИПУ «РАЙ» У ЗБІРЦІ 

ГАЛИНИ ПАГУТ ЯК «ЗАХІД СОНЦЯ В УРОЖІ» 
 
Літературознавство на сучасному етапі активно залучає надбання 

психології. Уперше поняття архетипу усталилося в аналітичній психології 
К. Г. Юнга, проте погляди стосовно його існування знаходимо ще задовго 
до трактувань швейцарського психолога, а саме: у працях піфагорійців; у 
символічному позначенні платоністських шкіл (як аналог «вічних ідей», 
тобто «ейдосів»); у трактатах мислителів (від Діонісія до Г. С. Сковороди); 
у працях Данте Аліг’єрі, Й. Ф. Гете, Т.  Манна тощо [5, с. 537]. 

Загалом, збагачення літератури архаїчними мотивами стало 
причиною того, що поняття «архетипу» стає необхідним інструментом 
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