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Ключовим завданням сучасної освіти в модернізації навчального процесу є
використання інноваційних методів викладання і виховання для формування
успішної конкурентоспроможної обізнаної особистості. Один з таких методів –
наративний.
Наративна („оповідна‖ від англ. 'Narrative' – історія, розповідь) терапія – це
постмодерністський напрямок консультування, який динамічно розвивається у
всьому світі і грунтується на ідеї про те, що життя і стосунки людей формуються в
процесі соціальної взаємодії. Наративний підхід в психотерапії з'явився в 80-х
роках 20 століття, коли австралієць Майкл Уайт і новозеландець Девід Епстон
опублікували книгу (White, M. Narrative Means to Therapeutic Ends / М. White,
D. Epston.
–
New
York,
1990.
–
http://narrative.ru/book_details/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%
B0%D1%82%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%9C.%20
%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%94.%20%D0
%AD%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0:%20Narrative%20Me
ans%20to%20Therapeutic%20Ends). З тих пір він став відомий професіоналам в
різних країнах світу. Цей підхід грунтується на уявленні про те, що ми осмислюємо
і будуємо життя на основі історій, які розповідаємо один одному і самим собі.
Проблема наративного навчання почала активно досліджуватись після
опублікування праць відомого американського педагога та психолога Дж. Брунера
(Брунер, Дж. Культура образования / Брунер Джером ; Моск. высш. шк. соц.
эконом. наук. – М., 2006. – 224 с. – (Образование: мировой бестселлер)).
Сучасне уявлення про наратив містить два його розуміння: наратив в
широкому сенсі – це сюжетно та хронологічне організоване усне або письмове
оповідання, у вузькому сенсі – певний спосіб організації особистісного досвіду.
Н. В. Чепелєва – член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних
наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту психології імені
Г. С. Костюка НАПН України, описує поняття наративу як „замкнену оповідальну
структуру, яка надає життєвим подіям послідовність та завершеність, організує їх в
хронологічному, або в іншому, підпорядкованому якійсь єдиній логіці, порядку‖
(Проблеми психологічної герменевтики : монографія / [за ред. Н. В. Чепелєвої]. –
К. : Міленіум, 2004. – 276 с.). При цьому виділяється центральна тема або декілька
тем, які є головними в наративі і на яких робить акцент автор. Окрім оповідача, або
наратора, існує слухач, який не просто сприймає сюжет наративу, а й виступає його

активним співавтором, тобто процес створення наративу є діалогічним
(Чепелева, Н. В. Методологические методы исследования личности в контексте
постнеклассической психологии / Н. В. Чепелева // Актуальні проблеми психології
/ Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2010. – Т. 2 : Психологічна
герменевтика, вип. 6. – С. 15–24).
Як зазначає професор М. П. Лещенко: „Застосування методів наративу
вимагає від учителя не стільки безпомилкового вивчення й точної передачі змісту
навчального матеріалу (краще за вчителя це зробить комп’ютерна програма), як
уміння „одягнути суху інформацію‖ „у живу одежу слова‖, яскраві барви та
трепетні почуття, зробити її привабливою й особистісно значущою для учня‖
(Лещенко, М. Методи біографічних досліджень в дискурсі освітніх наративних
практик / М. Лещенко // Наук. зап. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Педагогіка.
Психологія. Соц. робота / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2010. – Вип. 2. –
С. 62–65).
Отже, наративне навчання – це спосіб взаємодії вчителя з учнями, що
передбачає гармонійне поєднання й використання в навчально-виховному процесі
вербальних методів інтерактивного засвоєння знань і застосування інформаційних
джерел (автобіографічних, біографічних, педагогічних наративів та ін.), що
специфічно поєднує теоретичні та практичні підходи, репродуктивну й
дослідницьку діяльність на основі вивчення, узагальнення, інтерпретації та
трансформації досвіду (Тимчук, Л. І. Наративне навчання у медіапросторі
/ Л. І. Тимчук // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології. – 2014. – № 3. –
С. 355–368).
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ім. В. О. Сухомлинського підготовлено рекомендаційний бібліографічний список
„Наративний підхід до навчання і виховання‖, мета якого – сприяти поглибленню
наукових досліджень у цій сфері, узагальненню передового педагогічного досвіду
та практичному втіленню принципів наративного навчання та виховання дітей в
сучасних навчальних закладах України.
До списку ввійшли бібліографічні описи авторефератів дисертацій,
монографій, збірників наукових праць, публікацій у періодичних та продовжуваних
виданнях та Інтернет-ресурсів. Документи розміщено за абеткою авторів і назв.
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2013 рр.
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вищезазначеною темою.
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