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Отож, Одіссей нового часу – це людина-мандрівник, яка не окреслює кордони 

ні для себе, ні для оточуючих. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВА 
КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 

Черненко А.В. (Харків) 
 

Сьогодення українська система освіти пов’язане з 

переходом до нової освітньої парадигми, в основі якої 

лежить компетентнісний підхід, який починає реалізацію 

на всіх рівнях освіти. Концепція компетентнісного підходу 

в освіті на сучасному етапі реформування освітньої галузі є основою змін, що, у 

першу чергу, генеруються концепцією «Нова українська школа» [1]. 

Компетентнісний підхід в Україні є цілком закономірним процесом та відповідає 

змінам, що відбуваються в освітній галузі. Підготовка майбутніх учителів 

іноземних мов в освітньому процесі закладів вищої педагогічної освіти повинна 

відбуватись у рамках компетентнісного підходу на новій концептуальній основі. 

Поява новітніх технологій сприяла не тільки зміні подачі, обробки, аналізу 

та пошуку інформації, оскільки з’явилися альтернативні інформаційні джерела, 

але й появі професійних технічних компетентностей, таких як інформаційно-

цифрова компетентність. 

Спираючись на вимоги новітніх реформ, інформаційно-цифрова 

компетентність дозволяє вирішувати проблеми у різних сферах людської 

діяльності на основі здатності до пошуку, переробки інформації із застосуванням 

новітніх технологій. При її реалізації використовуються інтелектуальні здібності, 

включаючи абстрактне мислення, критичне мислення, рефлексивні процеси.  

Зміст Рекомендацій Ради Європи, рекомендації Британської Ради щодо мовної 

освітньої політики формують нові вимоги до майбутніх учителів іноземних мов 

щодо забезпечення європейської якості освіти, упровадження новітніх технологій. 

У зв’язку з цим підвищуються вимоги до навчання майбутніх учителів іноземних 

мов в освітньому процесі закладів вищої педагогічної освіти. Тому на особливу 

увагу заслуговує інформаційно-цифрова компетентність майбутніх учителів 

іноземних мов як ціннісний орієнтир сучасної педагогіки. 
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ПРОБЛЕМА ВПЛИВУ КЛАСОВОГО 
СУСПІЛЬСТВА 

В РОМАНІ В. ҐОЛДІНҐА «ПІРАМІДА» 
 

Шаповал О.Г. (Кам’янець-Подільський) 
 

У творчому доробку В. Ґолдінґа роман «Піраміда» 

(1967) займає дещо осібне місце, вирізняючись іронічним 

елементом, підкреслено реалістичною і часом навіть 

натуралістичною манерою оповіді, відсутністю видимих 

умовно-символічних прийомів, притаманних іншим його творам.  

Гостра критика соціального розшарування англійського суспільства, 

червоною стрічкою пронизуючи всі романи письменника, знаходить тут своє 

найповніше відображення. Сюжет «Піраміди», що втілює історію дорослішання 

юного Олівера, насамперед викликає жанрову аналогію з романом виховання, 

специфікою якого є зображення шляху духовного становлення героя, його 

сходження до певного ідеалу. Образом Олівера, створеним у традиціях образів 

юних Будденброків Т. Манна та Стівена Дедалуса Дж. Джойса, Ґолдінґ робить 

спробу віднайти міру впливу суспільства на особистість: протагоніст, чутливий і 

обдарований юнак повинен обирати між раціональним диктатом суспільства та 

потягом власної творчої натури. 

Цікаво прослідкувати еволюцію поглядів письменника на проблему 

взаємовпливу людини та суспільства від «Володаря мух» до «Піраміди». 

Існування хлопчиків на острові стало переконливою ілюстрацією ідеї про те, що 

суспільство є лише віддзеркаленням зла, притаманного природі людини, і доки 

вона не зрозуміє цієї частини свого внутрішнього «Я», в суспільстві буде 

продовжувати панувати насильство. У «Піраміді» письменник пропонує не лише 

погляд на класове суспільство як на результат діяльності людини, а й на людину 

як на результат діяльності суспільства. Олівер, зростаючи у цинічному та 

святенницькому світі, хоч і намагається протистояти його забобонам, все ж 

приходить до усвідомлення своєї спорідненості з ним: він, як всі інші, обирає 

стабільність піраміди, а не хисткість прихованих бажань. Класова піраміда стає 

могилою для музики, кохання, і навіть для самих людей. 
 


