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представників тих чи інших лінгвокультурних спільнот, учені встановили 
відмінності або «прогалини, «білі плями» на семантичній карті мови, 
тексту або культури в цілому, котрі непомітні зсередини, при розгляді 
однієї мови, тексту або культури, але виявляються при їх зіставленні», 
тобто в процесі міжкультурного спілкування і позначили їх терміном 
«лакуни» [4]. 

Основним засобом етнічних репрезентацій у мовній картині світу та 
вираженням етнічної самосвідомості є етнонім – особливий розряд 
історичної лексики; назви різних видів етнічних спільнот: націй, народів, 
народностей, племен, племінних союзів, родів і т. ін. [3]. 

Розуміння етноніма не є статичним і має враховувати соціальні 
трансформації в сучасному світі, де за рахунок міграції та змішаних 
шлюбів населення більшості країн вже не володіє етнічною однорідністю. 
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ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 
Нагальним питанням сьогодення є пошук шляхів удосконалення 

навчально-виховного процесу, спрямованого на виховання ініціативної, 
самодостатньої, творчої особистості учня, що спричинено процесами 
глобалізації та інтеграції світової спільноти. При цьому якість освіти є 
одним із найважливіших векторів розвитку освітньої галузі, а одним з 
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інструментів підвищення якості в процесі реформування – вдосконалення 
системи шкільного оцінювання. Особливого значення у цьому контексті 
набуває проблема шкільного оцінювання з урахуванням тенденцій, які 
відбуваються у Європі, а також перехід до 12-річного навчання та 
створення нових державних стандартів і програм, де оцінювання є одним із 
мотиваційних критеріїв успішного навчання. Аналіз наукових досліджень і 
публікацій [2]. 

До питання оцінювання зверталися як зарубіжні, так і вітчизняні 
науковці. Зокрема, розвиток внутрішніх мотивів пов’язаний із форму-

ванням навчальних дій контролю й оцінки, які є складовими навчальної 
діяльності, вивчали Д. Ельконін, В. Давидов, Г. Цукерман; критерії та 
норми оцінювання на загальнопедагогічному рівні – А. Алексюк, Н. Бурин-

ська, О. Ляшенко, С. Сухорський, М. Ярмаченко; принципи оцінювання та 
вимоги до його здійснення – Ю. Бабанський, Є. Перовський, Г. Щукіна; 
зміст функцій і завдання оцінювання – Ш. Амонашвілі, К. Делікатний, 
О. Локшина, В. Онищук, В. Полонський, О. Савченко, В. Сухомлинський; 
оцінку як засіб мотивації навчальної діяльності учнів розглядали 
Б. Ананьєва, О. Богданова, Л. Занкова, І. Лернер, О. Савченко, І. Якиманська. 

Незважаючи на дослідження різних аспектів, у цілому проблема 
оцінювання залишається не достатньо вивченою, зокрема у зв’язку з 
розвитком особистості, індивідуалізацією та диференціацією навчального 
процесу. 

Сучасна система оцінювання не дає повноцінної можливості для 
формування в учня оцінної самостійності. 

Контроль та оцінювання в процесі навчання школярів є одним із 
важливих засобів мотивації і стимулювання їх навчально-пізнавальної 
діяльності. Так, позитивна оцінка у поєднанні з іншими мотивами учіння 
сприяє розкриттю перспектив успіху дитини, створює і підтримує її 
позитивний емоційний настрій, викликає бажання вчитися, сприяє 
формуванню адекватної самооцінки [3, с. 7]. 

А. Гін, зазначає, що вчителі повинні по новому підійти до 
оцінювання навчальних досягнень учнів і дає такі поради: 

 Оцінка – не відзнака. Оцінюємо не лише цифрами. Оцінюємо 
словами, інтонацією, жестами, мімікою. Автор впевнений, що головна 
мета оцінки – стимулювати пізнання. Людині потрібен Успіх. Ступінь 
успішності багато в чому визначає наше самопочуття, ставлення до світу 
та до оточуючих. Зробіть вихід на вершину пізнання успішним – і перед 
вами будуть вдячні учні. 

 Розширення поля оцінок. Ще нещодавно вчителі користувались 
лише трьома оцінками. Тому що двійку сприймали як щось незвичайне і в 
оцінки за семестр не допускали. Шкала із трьох оцінок – грубий 
інструмент. Уважаємо за потрібним ставити за близкучу відповідь чи 
контрольну дві «5» одразу. Допустимий і прийом, що практикують у вищій 
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школі – залік «автоматом».  

 Знайомте з критеріями. Понад двадцять років тому назад автор 
не був автором. Він був учнем «середнячком». І досі пам’ятає образу. 
Новий навчальний рік. Нові плани. Ось як розпочну вчитись! Новий 
учитель математики. До дошки зголосився сам. Хотілось показати себе. 
Задача розв’язана. І вчитель оголошує: «три». В автора зникло бажання 
працювати на уроці. Учень повинен бути згоден з оцінкою. 

 Своя валюта. Учень повинен назбирати 5 фішок, і тоді отримає 
відмінну оцінку. В старших класах можна вводити «валюту». Прийом 
вводять на певний час, тоді коли потрібно «розтормошити» пасивний клас. 
Сформувавши навичку активно працювати учитель відходить від цього 
прийому [1]. 

Багато педагогів зауважують, що в перші тижні перебування дітей у 
школі краще оцінювати їх усно. Це очевидно, оскільки в молодшому 
шкільному віці діти ще не усвідомлюють значення оцінки. Спеціальний 
експеримент, проведений грузинськими психологами і педагогами, 
показав, що на навчальній діяльності дітей позитивно позначається 
застосування лише оцінних суджень. 

В учнів формується вміння вчитися не заради високого балу, а 
заради знань, швидко виробляється самоконтроль, підвищується 
активність, зменшується частота негативних емоційних станів у класі, 
створюється невимушена трудова атмосфера. Однак це не означає, що слід 
відмовитися від виставлення оцінок узагалі. Майже всі діти приходять до 
школи з прагненням учитися, вони ставляться до учіння як до серйозної, 
суспільно важливої діяльності. Проте через деякий час ставлення окремих 
дітей до школи змінюється. 

Стійкість інтересів до самої навчальної діяльності молодших 
школярів залежить від того, як ця діяльність організовується, як учитель 
уміє пробуджувати й підтримувати інтерес своїх вихованців до набування 
знань, як пов’язуються ці знання із життям. 

Відстоюючи думку про глибинність процесу оцінювання, дослідники 
вважають, що цей процес покликаний виявляти індивідуальні особливості 
навчальної роботи учнів, зокрема труднощі, на які вони наштовхуються, та 
причини цих труднощів. Тільки знаючи всю ситуацію, педагог може 
правильно зрозуміти і знайти ефективні способи стимуляції роботи учня та 
допомогти подолати проблеми, з якими він зіштовхнувся. 

У сучасній педагогіці формуються нові педагогічні ідеали, які 
спонукають до оновлення змісту педагогічної діяльності, основне завдання 
якої – вести дитину до нових звершень, створювати ситуації, в яких вона 
зможе самореалізуватися та виявити свою активність. Саме ці ідеали, на 
нашу думку, покладено в основу оціночної діяльності вчителя, саме вони 
орієнтують його на пізнання інших людей, виявлення індивідуальності в 
самостворенні особистості. 
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ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ  

ПОЛІТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ В ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 

 

Поступове наростання незадоволення результатами роботи 

парламенту в цілому, домінуванням монарха при призначенні голови 

уряду та міністрів, а головне, зміна відношення самих парламентарів до 

можливості та доцільності опозиції, підготували ґрунт до встановлення 

дійсно ефективної політичної опозиції в Великобританії. Відправною ж 

точкою для цього стала парламентська реформа 1832 р., яка привела до 

формулювання спеціального правового статусу опозиції, надала нові 

можливості впливу «фракцій» – «партій» на структурування парламенту та 

нові організаційні можливості для діяльності самого парламенту. Все це 

зумовило перетворення парламентської опозиції в Великобританії на 

потужний та стабільний політичний інститут. 

Медісон вважає, що «крамола» в суспільстві, тобто наявність і 

діяльність груп інтересів, є природною. «Приховані причини крамоли 

закладені в природі людини, і ми бачимо, як вони повсякчасно, хоча і в 

різній мірі, викликають дії, які є сумісними з різними обставинами 

громадянського суспільства» [1, с. 80]. Він знаходить різні причини до 

цього – «прагнення до різних думок стосовно релігії, уряду і безлічі інших 

предметів, аналогічно як і відмінності в судженнях і в практичному Житті, 

прихильність до різних Лідерів, які прагнуть переваги і влади, або особам 

іншого роду, чиї долі тим чи іншим чином приваблюють розуми і серця, в 

свою чергу ділять людство на партії, розпалюють взаємну ворожнечу і 

роблять людей більш схильними ненавидіти і утискати один одного, ніж 

брати участь в Досягненні спільного блага. Схильність до взаємної 

ворожнечі настільки сильна там, де для неї немає істотних причин, що 

достатньо незначних і поверхових відмінностей, щоб розпалити в людях 

недоброзичливість один до одного і схилити їх до найжорсткіших чвар» [7, 

с. 80]. Врешті – решт Медісон приходить до висновку, що «причини, які 


