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В Китае к профессии преподавателя относятся скорее как к 

призванию, чем как к выбранной специальности. Учитель — 

круглосуточная работа, которая занимает больше, чем установленные 

восемь часов. То, что в Украине считается, с одной стороны, прогрессом, а 

с другой — фамильярностью, в Китае — распространенная практика. 

Преподаватели охотно идут на контакт, как в урочное время, так и во 

внеурочное. Нередко можно обратиться не только с вопросом по учебе, но 

и с любым вопросом вообще, провести время вместе за общением, 

обменом опытом и информацией, проконсультироваться в непонятной 

ситуации. По отношению к иностранцам китайские преподаватели 

используют демократический стиль общения, чаще всего выступая в роли 

друга или советчика.  

В методах проведения уроков китайских преподавателей отличает 

строгое соблюдение заранее заготовленного плана. Несмотря на то, что 

при непредвиденных обстоятельствах учителя не теряются и продолжают 

урок, учебные планы расписаны на несколько недель вперед, и весь 

процесс обучения строится согласно им, поэтому импровизация 

практически полностью исключена, студенты могут подготовиться ко всем 

возможным типам заданий. 

Итак, учитывая все вышеизложенное, можно увидеть особенности 

методики преподавания китайского языка иностранцам в Китае, условий 

преподавания и отношения педагогов к учебному процессу.  

 

 

 

«СОЦІАЛЬНА ОБДАРОВАНІСТЬ» ЯК ПРОБЛЕМА 

СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Науменко Станіслав Сергійович, викладач  
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди 

 

Сучасна освіта має на меті не тільки підготовку особистості до участі 

в житті суспільства, але і до активної дії у суспільстві з метою його 

вдосконалення. Час, в який ми живемо, - це час змін звичайних 

стереотипів. Зараз, як ніколи, суспільству потрібні люди, що вміють 

пропонувати нові ідеї, бути лідерами, організовувати інших і викликати в 

них ентузіазм і енергію. Протягом тривалого часу поняття «обдарованість» 

ототожнювалося лише з інтелектуальними здібностями, лише останнім 

часом введено поняття «соціальна обдарованість», яка саме і відповідає за 

означені процеси. Відомо, що саме цей вид обдарованості є показником 

успішності людини [2]. 

На сьогодні існує, як мінімум, три варіанти трактування поняття 

соціальної обдарованості. З позиції загально-психологічного підходу, 

поняття соціальної обдарованості у вітчизняній психології визначалося як 
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сукупність здібностей людини, які забезпечують ефективність її соціальної 

життєдіяльності. Розглядаючи диференціально-психологічний підхід слід 

сказати, що такого роду обдарованість є високо розвинутим потенціалом 

певних здібностей людини, неповторним поєднанням властивих йому 

якостей, які дозволяють досягати значних результатів діяльності в 

соціальній сфері (Б.Федорін, Б.Теплов, Є.Клімов). Із соціально-

психологічної точки зору, соціальна обдарованість визначається як 

життєво - стильова характеристика, яка відображає здібності людини до 

ефективного проникнення в співтовариство, і продуктивному керівництву 

групою людей. Потенціал таких властивостей забезпечує самореалізацію 

особистості через спілкування з людьми, і через вплив на них ( 

А.Петровский, Є.Головаха, Ю.Швалб) [1]. 

Подальше вивчення соціальної обдарованості і соціального інтелекту 

зарубіжними дослідниками відноситься до 1980-х років. У цей час Д.Кітінг 

запропонував тест для оцінки етичного (морального) мислення, а М.Форд і 

М.Тісак розробили методику, що вимірює інтелект, в основу якої було 

покладено здатність успішно вирішувати складні ситуації. Згідно їх 

концепції, виведеної з численних досліджень, соціальній інтелект 

представляє собою чітку і узгоджену групу ментальних здібностей, 

пов’язаних з обробкою соціальної інформації, таку групу здібностей, які 

фундаментально відрізняються від тих, що лежать в основі більш 

формального мислення і які перевіряються тестами академічного інтелекту 

[4]. 

Інша концепція,автором якої є М.Кентор, була опублікована в 1978 

році, а в 1987 році з’явилася окрема книга того ж автора. Вона називалася 

«Особистість і соціальний інтелект». За визначенням,  яке було 

запропоноване в даній книзі і яке підтримують багато дослідників дотепер, 

соціальний інтелект можна прирівняти до когнітивної компетентності. 

Поняття соціального інтелекту включає в себе наступні компоненти: 

здатність до вирішення практичних завдань, вербальні здібності та 

соціальну компетентність [3]. 

Сьогодні політичні, економічні і соціальні зміни в суспільстві 

пред’являють підвищені вимоги до рівня соціальної компетентності 

людини. Тому досить високою популярністю серед сучасних людей 

активного віку та молоді користуються практики саморозвитку, які, 

зокрема, спрямовані на розвиток соціальної обдарованості людини: 

лідерські курси, майстер-класи з соціального спілкування, управління 

власними емоціями, ораторське та сценічне мистецтво тощо. Тому питання 

соціальної обдарованості, соціального інтелекту та їх виявлення та 

розвитку є хоча і новою, але вже затребуваною галуззю сучасної 

педагогіки та психології. 
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Виховання молодого покоління завжди було не тільки необхідністю, 

але і умовою подальшого розвитку людського суспільства. Як розвивалося 

саме це виховання? Це вкрай складний і багатоплановий процес, на нього 

перш за все впливає історична епоха і культура того народу, де це 

виховання відбувається. Це особливо актуально для цивілізацій 

Стародавнього Світу, які разюче відрізняються від сучасних. Ми 

практично не можемо достеменно відновити і розглянути всі особливості 

цього процесу в Стародавньому Світі. Як би там не було, саме туди, вглиб 

тисячоліть, йде сама суть виховання, його поява і розвиток бере свій 

початок саме там. 

Величезна увага вихованню та освіті молоді приділяли зороастрійці. 

Після прийняття у Моварауннахрі, Ірані і Хорасані релігії зороастризму, 

заснованого на віруванні єдиному Творцеві, в містах і селах почали 

будувати спеціальні храми - оташкада з вівтарем для молитов Ахура Мазді. 

Оташкада будувалися, як правило, на широких площах на околиці 

міста. У них входило від десяти до ста худжра (кімнат), толор (зала), 

читальні, книгосховища, кімнати співу. У читальні навчали читання 

«Авести», з особливою ритмікою і прийомами, в кімнатах співу – 

колективному співу. Гати – єдина частина Авести, авторство якої не 

заперечується ніким. Кожна Гата має свій ритм, розмір і значення. За 

змістом – морально-етична основа зороастрійського вчення.  

Одним словом, оташкада – храми зороастрійської релігії, поряд з 

проповіддю, закликом до віруванням єдиному Богові, проведенням різних 

релігійних обрядів, доведенням до людей законів релігії, служили 

вогнищами науки, громадської думки і духовності. Тут вирішувалися різні 

суспільно-політичні, просвітницькі питання. 

У навчальних закладах типу медресе і в школах при оташкада, що 

становлять основу освітньої системи зороастрійців, зберігалися і 


