ARTISTIC AND PEDAGOGICAL TRAINING OF FUTURE
ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS AND WAYS OF ITS
IMPROVEMENT
Khrashchevska O.O.
Abstract. The purpose of the article is to highlight the problem of the
artistic and aesthetic training of future teachers in higher education
institutions.
Basing on conceptual and methodological positions of the researchers
(B.Ananyev, I.Beh, B.Halperin, Y.Kupesevych, O.Lyeontyev, I.Lerner,
V.M’yasyschev and others) regarding the nature and structure of category
of activity and cognition, we’ll put forward the version of the definition
of the phenomenon of pedagogical activities of future teachers of fine arts:
qualit y level of artistic and pedagogical, appropriate targeted
competencies of fine arts teachers in the implementation process of
pedagogical functions of didactic, methodological and artistic activity,
the central element of which is to involve students in active position of
artistic and creative productive ways of action in their cognitive depiction
and psycho&pedagogical, methodical ability for ref lections and
differentiation of knowledge and skills to resolve didactics tasks of art
and aesthetic education aimed at student&oriented artistic culture
formation and development of students’ abilities for conscious cognitive,
artistic and creative self&actualization.
The term “attitude” is more broadly considered by the researchers
within the scientific school of B.Doronov in psychological science, this
aspect has been studied systematically by K.Izard, although the most
productive is recognized the theory of relationships of psychologist V.M.
Yasyschev.
In conclusion the author presented a working version of the definition
“artistic and aesthetic attitude towards the environment”. It is a system
of views about the aesthetics in reality, about the nature and laws of
aesthetic consciousness, cognition and aesthetic human activities, the
science of general laws of art development.
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ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ КОРЕКТНОГО
ІНТЕРПРЕТУВАННЯ СЕГМЕНТАЦІЇ ПОТОКУ МОВЛЕННЯ (НА
МАТЕРІАЛІ УКРАЇНОМОВНОГО ТА КИТАЄМОВНОГО ЖІНОЧОГО
ДІЛОВОГО ДИСКУРСУ)
УДК: 378+371.212+81”25+81”342+811.581+811.161.2
Попова О.В.
В статті розглядаються лінгводидактичні аспекти корект&
ного інтерпретування сегментації потоку україномовного та ки&
таємовного жіночого ділового мовлення; виявлено особливості сег&
ментації досліджуваного дискурсу на різних фонетичних
підрівнях; проаналізовано труднощі і засоби адекватного тлума&
чення семантики фонетичного членування фемінного ділового мов&
лення на матеріалі української і китайської мов.
Ключові слова: сегментації потоку мовлення, україномовне та
китаємовне жіноче ділове мовлення (дискурс), коректне інтерп&
ретування.
ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОРРЕКТНОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЕГМЕНТАЦИИ ПОТОКА РЕЧИ (НА
МАТЕРИАЛЕ УКРАИНОЯЗЫЧНОГО И КИТАЕЯЗЫЧНОГО
ЖЕНСКОГО ДЕЛОВОГО ДИСКУРСА)
А.В. Попова
В статье рассматриваются лингводидактические аспекты
корректной интерпретации сегментации потока украиноязычной
и китаеязычной женской деловой речи; выявлены особенности сег&
ментации исследуемого дискурса на разных фонетических поду&
ровнях; проанализированы трудности и способы адекватного тол&
кования семантики фонетического членения феминной деловой
речи на материале украинского и китайского языков.
Ключевые слова: сегментации потока речи, украиноязычная
и китаеязычная женская деловая речь (дискурс), корректная ин&
терпретация.
LINGUODIDACTIC ASPECTS DEALING WITH THE CORRECT
INTERPRETATION OF SPEECH CONTINUUM DELIMITATION
(BASED ON THE MATERIAL OF THE UKRAINIAN AND CHINESE
FEMALE BUSINESS DISCOURSE)
O.V. Popova
The article deals with the linguodidactic aspects devoted to the correct
interpretation of the Ukrainian and Chinese female business speech
continuum delimitation; the peculiarities of the designated discourse
delimitation at different phonetic sublevels are specified; the difficulties
as well as the means of adequate interpretation of the female business
speech delimitation based on the material of the Ukrainian and Chinese
languages are analyzed.
Key words: speech continuum delimitation, Ukrainian and Chinese
female business speech, correct interpretation.
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Протягом останнього десятиріччя професія перекладача китайської мови
набула значну популярність в Україні завдяки динамічному розвитку украї
нокитайської міжнародної діяльності. Особливим попитом користуються тлу
мачі в галузі усного послідовного і синхронного перекладу, в якій значна роль
приділяється саме державній мові.
Згідно із соціологічними дослідженнями, початку нинішнього тисячоліття
94% культурного складу населення України виглядає наступним чином: в ціло
му населення України розподілено на три великі мовноетнічні групи: украї
номовні українці (близько 40%), російськомовні українці (3334%) та рос
ійськомовні росіяни (21 %). Китайські партнери вивчають англійську і / або
російську мову як іноземну мову, тому на слов’янській політикодиплома
тичній арені до недавнього часу «владарював» китайськоросійський переклад.
Часто україномовним перекладачам доводилось перекладати китаємовне мов
лення російською мовою.
Наразі державна (українська) мова набула визнання у всіх сферах сусп
ільного життя: політичній, економічній, культурній та освітній. Той факт,
що велику кількість діячів в означених сферах України складають україно
мовні жінки, обумовлює актуальність вивчення особливостей жіночої комун
ікативної поведінки, лінгвістичних характеристик україномовного і китаємов
ного фемінного мовлення та засобів їх коректного тлумачення. Вивчення впли
ву гендеру людини на його мовлення стали особливо численними в останні
роки, що свідчить про посилення інтересу вітчизняних і зарубіжних лінгвістів
до цієї проблеми. Особлива увага приділяється:
1) мовленнєвій поведінці жінок і чоловіків (А. Ю. Бєляєва, Б. Гамаюнов,
А. В. Кириліна, А. П. Мартинюк, О. Першай, К. Уест);
2) соціальним ролям жінок і чоловіків (М. В. Городнікова, А. П. Марти
нюк, А. Д. Швейцер, Дж. Коатс, С. Гюнтер, У. Лабов, E. Маккобі, Б. Прей
слер, Б. Йобург, Фаріс Катерін С., ХунФінчер Б.);
3) проблемі взаємозв’язку вербальної поведінки і статі мовця з урахуван
ням особливостей протікання психічних і емоційних процесів індивіда, соц
іальним статусом людини у суспільстві, а також культурних традицій, які
віддзеркалюються в його / її мовленні (М. В. Холод, М. М. Губогло, В. П.
Белянін, О. І. Горошко, М. О. Вілінська, С. В. Сорокін, М. В. Ласкова, Куо
Сайхуа, Тан Далі та інші);
3) аналізу дистинктивних характеристик мовлення жінок і чоловіків вза
галі (M. Хеллінгер, Р. Герберг, М. Хертлейн, Д. Мальц, Б. Торн, С. Тром
мельПлотц, Тай Джеймс, Йе Лей та інші).
На жаль, фонетичний рівень реалізації фемінних характеристик мовлен
ня не розглядається науковцями у повному обсязі. Зокрема, існують дослід
ження фонетичних та фонологічних відмінностей російськомовного і англо
мовного жіночого і чоловічого мовлення (Л. В. Златоусова, В. В. Потапов,
Р. К. Потапова), загальних аспектів реалізації гендерномаркованого дискур
су на лексикограматичному рівні та засобів його перекладу (О. А. Бурукіна,
О. М. Здравомислова, Г. А. Тьомкіна, Чжао Фанї, Ху Мін Ян, Чжао Йуен
Жен та інші), які не характеризують особливості імпліцитноконотативного
смислу повідомлення. Водночас, комплексне вивчення засобів адекватного
перекладу гендерномаркованих повідомлень з української мови на китайсь

ку і навпаки, а саме  їх фонетична актуалізація, не відображено в сучасних
наукових дослідженнях.
Бажано акцентувати, що наразі професійномовленнєва підготовка ук
раїномовних перекладачів китайської мови в умовах вищої педагогічної осв
іти України повинна передбачати вивчення студентами фемінних (і маскулі
нних) фоностилістичних аспектів мовлення, як в межах рідної (української),
так і іноземної (китайської) мови, з метою коректного сприйняттядекоду
вання «підтексту» інтонаційного оформлення усних повідомлень жінок (і чо
ловіків), а також правильного тлумачення цієї конотації. Оскільки перекла
дачітлумачі «взаємодіють» з потоком мовлення, знання правил його сегмен
тації та семантики фонетичного членування допомагають перекладачу відтво
рити в свідомості цілісний задум мовця та дібрати відповідні перекладацькі
прийоми і методи для його перекодування на іншу мову. Проте, недостатність
досліджень в галузі семантики сегментації потоку жіночого ділового мовлен
ня (україномовного) і засобів її передачі на іноземну (китайську) і навпаки
зумовлює мету вивчення даної проблеми – виявлення засобів адекватного
двостороннього перекладу&тлумачення семантики фонетичного члену&
вання фемінного ділового мовлення (на матеріалі української і китайсь&
кої мов). Досягнення поставленої мети потребує вирішення наступних зав^
дань:
1) виявити особливості сегментації досліджуваного дискурсу на різних
фонетичних підрівнях;
2) проаналізувати труднощі і засоби коректного інтерпретування семан
тики фонетичного членування потоку україномовного та китаємовного жіно
чого ділового мовлення.
До початку 80х років гендерним дослідженням в Китаї приділялося мало
уваги через пильний контроль пануючої комуністичної ідеології та особливості
китайського мовознавства, здавна орієнтованого на лексикографію. У Китаї
з давніхдавен існує чіткий поділ між жіночими і чоловічими ролями у соц
іумі, що зумовлює певну комунікативну поведінку співрозмовників. Отже,
китайські жінки чутливі співрозмовниці, вигадливі й гнучкі у використанні
всіляких засобів для встановлення контакту, швидше «перемикаються», відчу
вають настрій і бажання комунікантів. Традиційно, жінки демонструють свій
«підлеглий» статус у патріархальному китайському суспільстві.
«Підпорядкування» жінок актуалізується також на лінгвістичному рівні
(більш на лексичному, ніж на граматичному / або фонетичному) у вигляді
сексистських стереотипів, які можна виявити у послідовності розташування
мовних (семантично рівноправних) компонентів, що маніфестують статеву
/
приналежність за типом «чоловікипотімжінки». Наприклад, у слові
[zi; zi] і [nu] (діти – дослівно: сини та дочки) слово чоловічої статі (сини)
знаходиться перед словом жіночої статі (дочки), і висхідний тон передує низ
хідному. Існує багато подібних складнокомпонентних слів, в яких означене
семантичне навантаження є пріоритетним у порівнянні з просодичними стан
дартами (порівняйте із словами:
/ [fыqо] (подружжя, дослівно: чоловік
та дружина);
/ [fumu] (батьки, дослівно: батько і мати – зазначи
мо, що у цьому слові перший компонент «нетрадиційно» вимовляється низхі
дним тоном, а другий – висхідним).
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Майбутнім перекладачам китайської мови може прислужитися в про
фесійній діяльності загальновідомий факт, що просодична експліцитність
жіночої мови (висота тону, темп, сила голосу, довгота) є спільною для більшості
мов світу, а саме – актуалізація гендеру, зокрема, в китайській мові
здійснюється на лексикограматичному рівні в силу тональної природи мови.
Оскільки китайське мовлення (як всі інші мови) підлягає сегментації на різних
ієрархічно упорядкованих мовних пластах, вивчення безпосередньо фонетич
ного «вияву статті» викликає інтерес у багатьох лінгвістів.
Лінгвістична сегментація маскулінного та фемінного мовлення передба
чає послідовне членування висловлювань на одиниці різної тривалості за фор
мальними (членування висловлювань на звучні одиниці різних рівнів: фра
зи, синтагми, фонетичні слова, склади, фонеми) та семантичними (члену
вання тексту на значущі одиниці мови: речення, словосполучення, слова,
морфеми, «семантично нейтральні» фонеми як складові морфем) ознаками
одиниць мовлення.
Сучасна китайська жінка, перш за все, – ділова публічна жінка, яка вис
тупає з доповідями на конференціях або зборках, веде переговори, дає інтер
в’ю, налагоджує контакти з потенційними іноземними і вітчизняними парт
нерами, розробляє міжнародні проекти і таке інше. Її «доповіді» важливі не
тільки з боку змістового навантаження, але й з боку їх фонетичного оформ
лення. Не зважаючи на те, що складовий тон у китайській мові є особливим
маркером просодії, який виконує певну смислорозпізнавальну функцію, що
й фонема, а акцентуація багатоскладних одиниць не виступає в китайській
мові в ролі смислорозпізнавальної ознаки, але є важливою як засіб їх природ
ного звучання в різних контекстах, все ж інтонація завершує (оформлює)
комплексний «задум» жінкимовця. Проте, особливістю китайської мови є
такий лінгвістичний феномен: просодичні та синтаксичні властивості лексич
них одиниць залежать також від їх кількісної характеристики (кількість
складів лексичної одиниці). На основі стандартних ритмічних правил ки
тайські словосполучення реалізуються у мовленні і жінок (і чоловіків) як
мовленнєві такти, а окремі лексичні одиниці (двоскладні, трискладові, чоти
рискладові) мовлення наділені певними просодичними ознаками, які умож
ливлюють об’єднання цих сполучень морфем у двоелементні склади, триеле
ментні склади, чотириелементні склади. Паралельно означені кількісні оди
ниці мають синтаксичні ознаки, які складають фундамент синтаксичних пра
вил їх сполучуваності між собою. Як важливе бажано відмітити, що жінки
примудряються привнести специфічний колорит у фонетичне «огранювання»
свого мовлення.
Декодування семантики компонентів «жіночої» інтонації (кожного окре
мо взятого і в сукупності) та використання адекватних засобів перекладу
цілісного ділового «фемінного» повідомлення викликає безліч труднощів у
практикуючих тлумачів. Діловий стиль мовлення характеризується емоцій
нонейтральним інтонаційним оформленням мовлення (крім застосування
спеціалізованої лексики, кліше, фразеологізмів, частотного використання
інфінітивних зворотів, дієслів у формі теперішнього часу, дієслів у пасивно
му стані і таке інше), яке передбачає таку «модель» сегментації (покрокове
подання інформації) мовленнєвого потоку, яка забезпечує розуміння і пере

конливість для сприйняття почутого «повідомлення» слухачем. У спектрі оз
наченого пауза (вокалізована та невокалізована) відіграє велику роль у мов
ному потоці. Тлумачу необхідно розпізнати, чи несе пауза, особливо вокалі
зована, будьякий імпліцитний смисл, чи ні. Якщо «підтекст» є, тоді він (тлу
мачперекладач) повинен дібрати відповідні мовні засоби для передачі коно
тативного «навантаження» паузи на мову перекладу, нейтралізуючи «негатив»,
у разі наявності такого. Частіше саме логічна пауза виділяє найбільш важли
ве з точки зору логіки пропозиції ділової жінки слова, однак, є випадки, коли
за під «логічною паузою» жінки виражають як позитивні, так і негативні емоції
або думки (хезитаційні та емоційні паузи). Для перекладача важливим є «зло
вити» настрій розмовниці через аналіз розташування нею (синтагматичних і
логічних) пауз й передати його на мову перекладу. Отже, переговори між
діловими українськими та китайськими жінками мають всі шанси на успіх,
коли тлумачперекладач коректно тлумачить смислове і фонетичне «наванта
ження» їх дискурсу.
Під час порівняння одностатевих жіночих діалогів було виявлено, що ділові
україномовні і китайськомовні жінки, які займають однаковий статус в роз
мові, мають схожі характеристики інтонаційного оформлення висловлювань
(див. Таблицю 1).
Таблиця 1
Кількісні та якісні характеристики пауз жіночого ділового дискурсу
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Найбільш розповсюджене використання хезитаційних невокалізованих
коротких пауз демонструють китайськомовні ділові жінки (30% між синтаг
мами та 20 % у середині синтагм). Наприклад:

Відсоткове співвідношення емфатичних невокалізованих коротких пауз у
використанні україномовних жінок становить 20% між синтагмами та 10 % у
середині синтагм (у порівнянні з китайськомовними – 5% та 6%, відповід
но). Україномовні жінки маніфестують яскравіше емоційність своїх вислов
лювань засобами емфатичних вокалізованих пауз середньої довжини (30%
між синтагмами та 10 % у середині синтагм; у порівнянні з китайськомовни
ми жінками – 15% і 6%, відповідно). Наприклад:
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Вищеозначений розподіл пауз впливає на загальний темп мовлення жінок.
У ході дослідження було виявлено, що радісний, задовільний стан жінки відоб
ражається у більш швидкому темпі маніфестації її задумки у порівнянні з тем
пом, репрезентуючим критичний, пригнічений стан жінки (і україномовної, і
китайськомовної).
Перекладачам китайської мови радимо трансформувати фонетичне
імпліцитне значення паузації жінок лексикограматичними засобами. Наприк
лад:

(bв), яка функціонує
Інтерес перекладачів привертає модальна частка
як фонетичний паузальний маркер. Отож, у реченні [6; 347–350, 416–423.]
(”Я bв, вчора bв, їй за
телефонувала, вона bв, хто б міг подумати, не була вдома!”) ця частка чле
нує речення за синтагматичними ознаками, а в українській мові аналогу час
(bв) не існує, тому тлумачеві не слід використовувати вокалізовану
тки
паузу, або шукати відповідник у вигляді модальної частки у мові перекладу, а
надати адекватний переклад змісту із стандартним фонетичним оформлен
ням висловлювань. Вважаємо за доцільне позначити, що при використанні
(bв) жіноче мовлення здається менш конкретизованим
модальної частки
і, відповідно, тактовнішим. Чоловіки не тендують використовувати частку
(bв); ця частка є більш «жіночою» і сприяє пом’якшенню тону розмови, ро
бить його менш напруженим, зокрема у заперечних реченнях чи імперати
вах. Не зважаючи на те, що ділова комунікативна поведінка передбачає «про
зору» бізнескомунікацію й не припускає застосування численних модальних
часток, все ж ділові жінки вживають їх у своєму дискурсі як синтагматичний
маркер, так і як нейтралізатор прямих стверджувань й емоційний «заповню
вач» меж висловлювань.
Отже, аналіз лінгвістичних досліджень гендерної реалізації жіночого мов
лення на фонетичному рівні (у спектрі сегментації потоку мовлення) пока
зав, що у мовленні ділової жінки членування висловлювань здійснюється на
базі стандартної (синтагматичної) сегментації із використанням хезитацій
них та емфатичних пауз. Перекладачутлумачу фемінного ділового дискур
су з китайської мови на українську мову бажано «залучати» в арсенал лек
сикограматичні засоби для передачі конотації паузальної сегментації пото
ку мовлення та дотримуватися українських норм фонетичного оформлення
мови перекладу. У подальшому рекомендується дослідити засоби перекладу
китайських модальних часток, які функціонують як паузи у жіночому мов
ленні.
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Найбільш розповсюджене використання хезитаційних невокалізованих
коротких пауз демонструють китайськомовні ділові жінки (30% між синтаг
мами та 20 % у середині синтагм). Наприклад:

Відсоткове співвідношення емфатичних невокалізованих коротких пауз у
використанні україномовних жінок становить 20% між синтагмами та 10 % у
середині синтагм (у порівнянні з китайськомовними – 5% та 6%, відповід
но). Україномовні жінки маніфестують яскравіше емоційність своїх вислов
лювань засобами емфатичних вокалізованих пауз середньої довжини (30%
між синтагмами та 10 % у середині синтагм; у порівнянні з китайськомовни
ми жінками – 15% і 6%, відповідно). Наприклад:
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Вищеозначений розподіл пауз впливає на загальний темп мовлення жінок.
У ході дослідження було виявлено, що радісний, задовільний стан жінки відоб
ражається у більш швидкому темпі маніфестації її задумки у порівнянні з тем
пом, репрезентуючим критичний, пригнічений стан жінки (і україномовної, і
китайськомовної).
Перекладачам китайської мови радимо трансформувати фонетичне
імпліцитне значення паузації жінок лексикограматичними засобами. Наприк
лад:

(bв), яка функціонує
Інтерес перекладачів привертає модальна частка
як фонетичний паузальний маркер. Отож, у реченні [6; 347–350, 416–423.]
(”Я bв, вчора bв, їй за
телефонувала, вона bв, хто б міг подумати, не була вдома!”) ця частка чле
нує речення за синтагматичними ознаками, а в українській мові аналогу час
(bв) не існує, тому тлумачеві не слід використовувати вокалізовану
тки
паузу, або шукати відповідник у вигляді модальної частки у мові перекладу, а
надати адекватний переклад змісту із стандартним фонетичним оформлен
ням висловлювань. Вважаємо за доцільне позначити, що при використанні
(bв) жіноче мовлення здається менш конкретизованим
модальної частки
і, відповідно, тактовнішим. Чоловіки не тендують використовувати частку
(bв); ця частка є більш «жіночою» і сприяє пом’якшенню тону розмови, ро
бить його менш напруженим, зокрема у заперечних реченнях чи імперати
вах. Не зважаючи на те, що ділова комунікативна поведінка передбачає «про
зору» бізнескомунікацію й не припускає застосування численних модальних
часток, все ж ділові жінки вживають їх у своєму дискурсі як синтагматичний
маркер, так і як нейтралізатор прямих стверджувань й емоційний «заповню
вач» меж висловлювань.
Отже, аналіз лінгвістичних досліджень гендерної реалізації жіночого мов
лення на фонетичному рівні (у спектрі сегментації потоку мовлення) пока
зав, що у мовленні ділової жінки членування висловлювань здійснюється на
базі стандартної (синтагматичної) сегментації із використанням хезитацій
них та емфатичних пауз. Перекладачутлумачу фемінного ділового дискур
су з китайської мови на українську мову бажано «залучати» в арсенал лек
сикограматичні засоби для передачі конотації паузальної сегментації пото
ку мовлення та дотримуватися українських норм фонетичного оформлення
мови перекладу. У подальшому рекомендується дослідити засоби перекладу
китайських модальних часток, які функціонують як паузи у жіночому мов
ленні.
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LINGUODIDACTIC ASPECTS DEALING WITH THE CORRECT
INTERPRETATION OF SPEECH CONTINUUM DELIMITATION
(BASED ON THE MATERIAL OF THE UKRAINIAN AND CHINESE
FEMALE BUSINESS DISCOURSE)
O.V. Popova
Abstract. The article deals with the linguodidactic aspects devoted to
the correct interpretation of the Ukrainian and Chinese female business
speech continuum delimitation within professional and linguistic training
of the future translators majoring in Chinese in Ukrainian pedagogical
institutes of higher education. The most significant points to be investigated
are phonostylistic peculiarities of gender&marked speech, correct
perception of businesswomen’s intonation and adequate means of its
(female discourse) translation from Chinese into Ukrainian as well as
from Ukrainian into Chinese.
The author highlights significance of students’ background knowledge
in the sphere of speech continuum segmentation facilitates integrated
understanding of the above&mentioned discourse and gives
recommendations regarding special training of the future interpreters in
oral translation (interpretation). Thereby the peculiarities of the female
business discourse delimitation at different phonetic sublevels are
specified: predominance of syntagmatic speech continuum delimitation
involving pauses of hesitation and emphatic ones. Lexical and
grammatical means are considered to be the most adequate ones of
interpretation of speech continuum segmentation semantics (alongside
with its connotation) within the Chinese and Ukrainian businesswomen’s
discourse.
Thus, students – future translators are offered specific advice and
assignments aimed at developing the corresponding translational skills
which facilitate further overcoming of potential difficulties in the field of
gender&marked cross&cultural communication.
Key words: speech continuum delimitation, Ukrainian and Chinese
female business speech, correct interpretation.
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДО
СПЕЦІАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
УДК: 376.33:796.012.23
Форостян О.І.
У статті приводяться результати дослідження історіко&пе&
дагогічної, наукової, методичної літератури та аналізу архівних
джерел підготовки фахівців з фізичного виховання в спеціальні
шкільні заклади освіти (для дітей із сенсорними порушеннями).
Ключові слова: фізичне виховання, підготовка фахівців, сліпи
та глухі діти.
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ В СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
О.И. Форостян
В статье приводятся результаты исследования историко&пе&
дагогической, научной, методической литературы и анализа ар&
хивных материалов подготовки кадров по физическому воспита&
нию в специальные школьные учреждения (для детей с сенсорными
нарушениями).
Ключевые слова: физическое воспитание, подготовка кадров,
слепые и глухие дети.
TRAINING OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN SPECIAL
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
O.I.Forostjan
The article deals with research results of historic and pedagogical,
scientific and methodical literature and analysis of the archived materials
of training staff on physical education in special school establishments
(for children with sensory defects).
Keywords: physical education, training staff, blind and deaf children.
На основі вивчення та аналізу архівних матеріалів, урядових доку
ментів, навчальнометодичної документації вищих педагогічних зак
ладів України, а також історикопедагогічної літератури та інших дже
рел показано, що витоками становлення та розвитку педагогічної підго
товки майбутніх учителів фізичного виховання в закладах України були
освітні реформи ХІХ століття, визнання педагогічною громадськістю
значення фізичного виховання у формуванні здорової гармонійно роз
виненої особистості, відкриття перших навчальних закладів з підготов
ки вчительських кадрів з фізвиховання для різних навчальних закладів.
Науковометодичні аспекти покращення фізичного виховання молоді
та підготовки необхідних вчительських кадрів з цього профілю розгля
далися видатними вітчизняними педагогами та фахівцями з фізвихо
вання В. Гориневським, М. Демковим, П. Лесгафтом, С. Миропольсь
ким, М. Пироговим та К. Ушинським. Вони відстоювали необхідність
підготовки кваліфікованих учителів фізвиховання, озброєних глибоки
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