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ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

УДК 371:351 
І.Д. Бех,  

доктор психологічних наук, професор, академік  
(Інститут проблем виховання АПН України) 

ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГА ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Аналізуються зовнішні бар’єри у професійній діяльності педагога щодо реалізації особистісно 
орієнтованих інноваційних технологій та стратегічні напрямки попередження їх виникнення.  

Смисло-ціннісна переорієнтація освітнього процесу на засадах людської духовності вимагає від 
педагога високої особистісної і професійної зрілості. 

Важливою стороною професійної діяльності сучасного вчителя виступає поглиблене самопізнання, 
співвіднесення своїх особистісних особливостей з вимогами гуманістичної орієнтації у педагогічній 
взаємодії. Педагогу необхідно володіти не тільки професійними знаннями і вміннями, але і вміти творчо 
змінювати свою особистість з використанням психологічних знань відповідно об'єктивно існуючих 
морально-духовних цінностей суспільства, з врахуванням власної індивідуальності. 

Все це складові професійного зростання педагога, яке вимагає становлення його фахової 
самосвідомості. Велике значення у її розвитку (особливо для молодого вчителя) відіграють ситуації 
утруднення, які перешкоджають активності особистості по досягненню цілей педагогічної діяльності. Їх 
вирішення призводить до таких психологічних новоутворень, як особистий досвід, індивідуалізація, 
зміна провідних психологічних механізмів на різних етапах професіоналізації і т.д. 

Конструктивне подолання суперечності "людина-професія" відбувається через осмислення педагогом 
ситуації утруднення і самого себе в ній. Ситуації утруднення на даному етапі професійного розвитку 
особистості можна охарактеризувати як ситуації нестандартні, з високим рівнем складності, 
невизначеності і новизни. Невизначеність, як характеристика даних ситуацій, тісно пов'язана з 
невизначеністю у виявленні ситуації, невизначеністю у прийнятті рішення, невизначеністю у реалізації 
прийнятого рішення. 

У педагога на стадії входження в професію існує певна "інформаційна недостатність". Про це 
свідчить той факт, що для вияснення ситуації і прийняття рішення більшість молодих учителів віддають 
перевагу звертанню до колег, консультування зі шкільним психологом. Це ж стосується і засобів, які 
використовуються для виходу із ситуацій утруднення. 

З огляду на це потрібна своєчасна, планомірна і систематична допомога вчителям з метою 
поліпшення їх самопізнання і розвитку більш позитивної "Я-концепції" особистості вчителя. Подібна 
допомога має розглядатися як процес психологічного супроводу професійного становлення молодого 
педагога. 

Для вироблення вчителями засобів розв'язання ситуацій утруднення у професійній діяльності 
доцільно використовувати професійно-рефлексивний практикум, спрямований на розвиток 
самосвідомості, на виявлення перспектив, самореалізації особистості. 

Головними принципами методики даного практикуму є: включення особистісних компонентів у 
процес становлення професійної самосвідомості, розвиток і вдосконалення прийомів і способів 
саморегуляції в професійній діяльності, використання педагогами індивідуальної самодіагностики. 

Розвиток саморегуляції передбачає цілеспрямоване формування і створення умов для прояву 
готовності правильно сприймати вимоги інших людей, колективу, суспільства в цілому; готовності до 
аналізу ситуації, у якій знаходиться і діє людина у зв'язку з реалізацією цих вимог; готовності до аналізу 
власних можливостей успішно виконувати вимоги; вміння планувати різні сфери діяльності відповідно 
зовнішнім умовам і внутрішнім можливостям; готовності ставити вимоги самому собі, вміння блокувати 
інші мотиви і зосереджуватися на виконанні самовимог; готовності, якщо це необхідно, витримувати 
великі навантаження. Все це свідчення того, що педагогу-інноватору має бути властива розвинена 
рефлексія, зокрема наступні рефлексивні дії: постановка ним питання самому собі; утвердження, 
наприклад, впевненості у правильності своїх уявлень про школяра і методах роботи з ним; висунення 
гіпотез про скриті цілі і мотиви поведінки учня; аналіз результатів виховних впливів; виявлення 
причинно-наслідкових зв'язків у поведінці; настанова на пізнання вихованця; сумнів та ін.   

Одним із видів тренінгової роботи можуть виступати психологічні ігри - це мініатюрна модель 
нестандартної педагогічної ситуації. Вправи, які включаються у практикум, мусять містити в собі 
переробку ситуацій утруднення, спільне обговорення успішного досвіду, проекцію свого власного образу 
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з одержанням зворотного зв'язку від інших, вправи на підвищення взаємної довіри тощо. Подібний 
груповий досвід особистісного оздоровлення сприяє розвитку у суб'єкта позитивних уявлень про себе. 
Рефлексивний стан (як один з етапів будь-якого тренінгу, спрямованого на особистісний розвиток) 
складається з процесів усвідомлення себе педагогами, які вони є насправді і якими вони хотіли б стати. 
На наступному етапі професійно-рефлексивного практикуму мусить бути організований вплив на 
особистість учителя з метою корекції тих небажаних якостей, які були педагогом усвідомлені у процесі 
саморефлексії. 

Програма психологічного супроводу становлення професійної самосвідомості початкуючого вчителя 
дозволяє педагогу одержати уявлення про себе, навчитися виконувати конкретні види педагогічної 
діяльності, сформувати здібності до саморозвитку у педагогічній діяльності. 

Нове педагогічне мислення, яке яскраво проявляє себе у інноваційній навчально-виховній діяльності, 
як свідчить реальна освітня практика, не є психологічно безболісним процесом для педагогічного 
співтовариства. У ньому спостерігається явище дії антиінноваційних бар'єрів, які гальмують нову 
педагогічну орієнтацію, і подолання яких виступає професійно важливою задачею. Так, за даними 
спеціально проведених досліджень лише 43% молодих вчителів відзначаються високим рівнем розвитку 
здібності долати антиінноваційні бар'єри, а 57% нечітко виявили таку здібність. Як свідчать дослідницькі 
результати, 37% молодих учителів відчувають страх перед можливими труднощами нововведень у їх 
професійній діяльності. 

Згадані бар'єри проти педагогічних інновацій обумовлюються як індивідуальними особливостями 
учителя, так і соціально-психологічними рисами педагогічного співтовариства. Зовнішньо ці бар'єри 
проявляються у захисних висловлюваннях, які утримують стереотипи, що існують в педагогічному 
менталітеті відносно конкретних інновацій. Вкажемо лише на деякі. 

1. "Це у нас уже є". Наводиться приклад, дійсно подібний у деяких рисах з пропонованим 
нововведенням. У цьому випадку опонент змушений обґрунтовувати значущість відмінностей і 
оманливість подібності. Тут є реальний шанс поставити результат справи у залежність від мистецтва 
полеміки обох сторін, оскільки аргументам відмінності неважко протиставити контраргументи 
подібності, ніскільки не ставлячи під сумнів необхідність змін взагалі, а тільки доцільність саме цієї 
пропозиції.  

2. "Це у нас не вийде". Перераховується ряд особливостей, об'єктивних умов, які роблять 
неможливим дане нововведення, причому всі вони не можуть бути відомі опоненту: якщо він "свій", то 
переважають докази зовнішнього порядку, якщо "чужий" - то акцент робиться на місцеву специфіку, ("у 
нас немає матеріальної бази"). 

3. "Це не вирішує наших проблем" - поза прибічника радикальних рішень. Інноватор у цьому випадку 
одержує риси недостатньо сміливого і активного провідника справжнього прогресу. 

4. "Це вимагає доопрацювання". У нововведенні вичленяються його дійсні недоліки, обмеження, 
недоопрацьовані елементи, які завжди неминучі. Тим самим нововведення наділяється характеристикою 
"сирого", "непродуманого до кінця", а значить, хоча і потрібного, але не готового до застосування. 

5. "Тут не все рівноцінне" - ставка на вилучення деяких деталей по будь-якому з наведених вище 
міркувань, від чого нововведення стає слабким за своїм інноваційним потенціалом, або виявляється 
недоречним по тій же причині, оскільки відчутного ефекту не передбачається. 

6. "Є й інші пропозиції". Мислиться повністю реальна альтернатива даному нововведенню, яка 
висувається іншими авторами, школами. Тоді опонент ставиться у конкурентні відносини з 
паралельними інноваторами. 

Дієвим способом конструктивного подолання антиінноваційного бар'єру є механізм забезпечення 
психологічної стійкості особистості. Під психологічною стійкістю розумітимемо складне психологічне 
явище, пов'язане у своєму сутнісному змісті з достатньо високим рівнем професійної сформованості (за 
чіткого розуміння визначеності своєї позиції в суспільстві) і професійної діяльності та прояву у ній у 
якості професіонала відповідного ставлення і особистісної активності. У цьому плані психологічна 
стійкість визначається як здатність зберегти і використати цінні моменти педагогічного досвіду як 
необхідної основи пропонованих інновацій, так і прагнення змінити існуючу педагогічну ситуацію. 

Основним механізмом забезпечення психологічної стійкості педагога виступає собистісна синтезуюча 
рефлексія, яка видозмінює всю шкалу цінностей особистості і створює систему нових життєвих 
орієнтирів у критичній для неї ситуації. Рефлексія, сприяючи свідомому вибору оптимального варіанту 
поведінки в ситуації психологічного бар'єру, стимулює осмислення і усвідомлення проблемної ситуації, 
визначає особистісний смисл тієї чи іншої події. Ступінь сформованості психологічної стійкості 
характеризує різні рівні педагогічної діяльності і готовності до інновацій. 

Ця готовність визначається також усвідомленням педагогами протиріч гуманізації виховного процесу 
в школі. Так, старі стереотипи до дитини, традиційні установки і шаблони, за якими педагоги довгі роки 
вчили, виховували і оцінювали школярів, не ефективні у досягненні сучасних освітніх цілей. Аналіз 
цього стану неодмінно приводить педагога до висновку про необхідність оволодіння новими психолого-
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педагогічними знаннями, про подолання авторитарного стилю, старих способів взаємодії зі школярами і 
їх сім'ями, шаблонів сприймання і оцінки навчальної і творчої діяльності школярів. Вчителі також 
усвідомлюють необхідність набуття гнучкості в управлінні освітніми процесами, подолання 
егоцентризму і функціонального підходу в справі виховання. 

У цілому педагогічна готовність до інноваційної діяльності забезпечується: особистісним і 
професійним вдосконаленням учителя, роботою зі своїм внутрішнім "Я", педагогічною вірою в 
неповторну індивідуальність дитини, бажанням допомагати їй у розвитку, вдосконаленням системи 
школи, тієї духовної атмосфери, де відбувається "тайна" творчої взаємодії і самопобудова особистості 
педагога і школяра. 

Педагогові, який працює на засадах особистісно-орієнтованого підходу, не повинна бути властива 
загальнопедагогічна деформація його особистості, тобто зміна, яка порушує її цілісність, адаптивність і 
ефективне професійне функціонування. Зауважимо, що загальнопедагогічні деформації характеризують 
подібні зміни особистості у всіх осіб, які займаються традиційно організованою педагогічною 
діяльністю. 

Наявність цих деформацій робить учителів, які викладають різні предмети, працюють у різних 
навчальних закладах, з різним темпераментом і характером, схожими один на одного. Ці інваріантні 
особливості зумовлені специфікою простору, в якому існує особистість учителя-професіонала. Крім того, 
педагогічна діяльність має свій особливий об'єкт впливу (вихованця), який на відміну від більшості 
професій володіє власною активністю. У ході взаємодії з суб'єктом учитель, використовуючи свої 
особисті якості як інструмент впливу на нього, звично звертається у стосунках з останнім до простих, 
часто стандартних, але дієвих прийомів, у своїй сукупності відомих як авторитарний стиль керівництва. 
У результаті у його особистісній поведінці з'являються повчальність, надлишкова самовпевненість, 
догматичність поглядів, відсутність гнучкості та інше. Людяність, як домінантна педагогічна установка 
педагога-інноватора, таким чином, не може бути сумісною з цими негативними психологічно-
професійними утвореннями. Для збереження особистісної цілісності педагог мусить також 
попереджувати й можливі типологічні деформації, які викликаються злиттям особистісних особливостей 
з відповідними структурами функціональної будови педагогічної діяльності у цілісні поведінкові 
комплекси. Річ у тім, що в педагогічній професії існує чотири таких типологічних комплекси: 
комунікатор, організатор, інтелігент (просвітитель) і предметник. Особливості кожного з них можуть з 
часом проявитися у структурі особистості, яка зазнає змін, аналогічних тим, які властиві акцентуаціям. 

Так, для вчителя-комунікатора характерна надлишкова схильність до спілкування, балакучість, 
скорочення дистанції з партнером, звернення до нього, як істоти молодої, недосвідченої ("сюсюкання"), 
прагнення порушити інтимні теми тощо. 

Вчитель-організатор може стати надто активним, втручаючись в особисте життя інших людей, 
прагнучи навчити їх "жити правильно". Він нерідко пробує підкорити собі оточуючих, незалежно від 
змісту сумісної діяльності й умов спілкування. Часто-густо вчителі-організатори реалізують свої потреби 
в яких-небудь суспільних організаціях, де їхня активність виглядає сповна доречною. 

Вчитель-інтелігент (просвітитель) у результаті тривалості його професійної діяльності може 
сформувати у себе схильність до розмірковуваності, мудрствування і в залежності від умов може стати 
як "моралізатором", який бачить навколо себе лише погане, вихваляючи старі часи і сварячи молодь за 
аморальність, чи завдяки любові до самоаналізу зануритись у себе, споглядаючи оточуючий світ і 
розмірковуючи про його недосконалість. 

Зміни особистості вчителя-предметника виявляються пов'язаними зі знанням тієї дисципліни, яку він 
викладає. У зв'язку з цим вчителі даного типу пробують внести елемент "науковості" в будь-які, навіть 
побутові ситуації, неадекватно використовуючи псевдонаукові способи поведінки і оцінки інших людей 
через призму їх знань предмета. Через свої особливості і багаточисельність даний тип професійних 
відхилень представляє собою особливий рівень – специфічний. 

Пріоритетною метою особистісно-орієнтованої освіти виступає забезпечення психічного здоров'я 
дитини. У цьому зв'язку педагог, по-перше, мусить мати чіткі уявлення про бар'єри в його професійній 
діяльності, які зумовлюються його стресовими станами, по-друге, володіти прийомами корекції 
психічних і поведінкових ефектів, зумовлених цими станами. За цієї, зокрема, умови може бути 
забезпечений нормальний психологічний клімат в класному колективі і психічне здоров'я вихованця. 

Зауважимо, що стрес – це емоційна напруга, навіть потрясіння, яке виникає у результаті неприємних 
переживань. Розглянемо пізнавальні, емоційні і загальні поведінкові ефекти сильного стресу.  

Пізнавальні ефекти пов'язані з особливостями мислення і свідомості педагога. Так, концентрованість і 
об'єм його уваги зменшується, свідомості дедалі трудніше залишитися сфокусованій на конкретному 
об'єкті, сила спостереження слабшає, здатність до відволікання збільшується, короткочасова і 
довготривала пам'ять погіршується, помилковість дій збільшується, рішення, які приймаються, стають 
ненадійними, сила організації і тривале планування слабшають, мислення не відзначається достатньою 
логічністю. 
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У емоційній сфері спостерігається зростання психологічної напруги, зростає також властива педагогу 
тривожність, чутливість, схильність до самозахисту і ворожості, норми морального контролю 
слабшають, душевні сили знижуються, виникає відчуття неможливості вплинути на події чи ставлення 
до них і до самого себе, самооцінка різко падає. 

Загальні поведінкові ефекти характеризуються тим, що зростає тенденція переглядати межі 
відповідальності, професійні проблеми вирішуються поверхово, виникають дивні манери, 
непередбачуваність і нехарактерні поведінкові риси, ігнорується нова інформація, потенційно корисні 
нові відомості чи нові ініціативи заперечуються ("Я досить зайнята, щоб хвилюватися з приводу речей 
такого роду"), прагнення і життєві цілі можуть бути залишеними, захоплення закинуті, предмети 
володіння втрачають свою привабливість. 

Особливо відчутні зміни відбуваються у спілкуванні педагога. Тут спостерігається зменшення 
активності спілкування, самовідчуженість, самозаглибленість, чи активізація спілкування, яке 
дезорганізує класний колектив. 

Оскільки зміни спілкування найбільш суттєві у професійно-особистісній деформації педагога, 
виділимо наступні типи його поведінки у навчальному процесі, які обумовлені якраз поведінковими 
комунікативними деформаціями: 

1) конфронтаційний, спрямований на дезорганізацію системи навчальної комунікації; 
2) агресивно-конфліктний, який зриває логіку спілкування за допомогою інтенсивної постановки 

провокуючих вихованця запитань; 
3) експансивний, який утверджує необхідність особливого до себе ставлення в навчальному 

спілкуванні. 
Корекція пізнавальних і емоційно-комунікативних деформацій учителя може включати наступні 

процеси: 
а) зростання свідомості - через збільшення інформації про власну особистість і про професійно-

педагогічні проблеми, які перед нею повстають; 
б) переоцінка власної особистості і свого професійного статусу - через оцінювання того, що вчитель 

думає про себе і свою професію стосовно даної проблемної ситуації; 
в) оволодіння (через самонавчання) навичками комунікативної взаємодії у системі "педагог-

вихованець". 
Вирішувати педагогічні завдання особистісної спрямованості вчитель зможе за умови, що він діятиме 

як розвинена індивідуальність. Виділимо у цьому плані необхідні компоненти виявлення і закріплення 
його індивідуальності. 

1. Альтернативність мислення і дії. 
У кожної людини є сили, які ведуть її по життю. І до тих пір, доки вона не знає, як їх 

використовувати, вона залишиться на рівні усередненості і стандартності дій. Перехід до 
індивідуальності як своєрідної "істинності особистості" залежить багато в чому від неї самої. Інколи 
альтернативність думок і почуттів виражається у здатності дивитися далі, заглядати хоча б не набагато 
вперед, у майбутнє. Педагог як індивідуальність мусить володіти свого роду здатністю футурологічного 
характеру, проглядаючи і перебудовуючи можливості власні і своїх вихованців у перспективних 
напрямах, іншими словами – у теперішньому знаходити альтернативні рішення, спрямовані вперед. 

Альтернатива – це шлях якщо не до досконалості, то до вдосконалення. Але для того, щоб 
різноманітне діяти, слід вміти різноманітне мислити. У цій справі педагогові допоможе вправляння у 
ділових іграх, оргдіалозі тощо. 

Корисним виявиться використання і способу групового продукування нових ідей, коли на 
обговорення педагогічного колективу виноситься загальне питання, на яке потрібно дати відповідь, 
починаючи зі слів "Я пропоную...", "Моя думка така...", "Я заперечую, тому що...". 

Педагогу важливо уявляти, що у багатовіковій історії суспільства розвиток економіки, ідеології, 
культури, побуту, традицій звично звершувався в умовах альтернативних за своєю суттю ідей, течій, 
рухів, дій. Тим самим він вчиться розуміти і берегти, найрізноманітніші людські цінності, які 
спонукають кожного до вдосконалення у пізнанні, у поведінці, у ставленні до природи і суспільства. А ці 
якості йому і прийдеться розвивати у своїх вихованців. 

2. Імпровізація. 
Сучасна інноваційна практика вимагає від педагога володіння цією важливішою якістю. Вона 

виступає специфічним компонентом творчої діяльності, яка служить протилежністю штампу, і її 
характеристика відображає здатність до перебудови дій у постійно динамічних умовах навчально-
виховного процесу. Таким чином, можна стверджувати, що імпровізація в освітньому процесі забезпечує 
формування індивідуальності і самого педагога, і школярів. При цьому слід враховувати, в першу чергу, 
певні критерії імпровізації:  

неочікуваність: педагог мусить уявляти собі педагогічну цінність і силу ефекта раптового впливу на 
вихованців і навчитися створювати такі ситуації динамічно;  
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новизна: педагогу слід розуміти, що оригінальність, нестандартність і незвичність змісту і прийомів 
його дій викликатиме увагу дітей; 

психолого-педагогічна і методична значущість: педагог повинен уявляти, як він може вплинути на 
школярів, як вони здатні на це відреагувати і якими можуть бути його повторні дії і характер взаємного 
спілкування, тому що у звичній відповідній реакції вербального і невербального характеру він може 
зустрітися з різними її проявами як позитивними чи нейтральними, так і негативними, і мусить бути 
підготовленим до цього. 

Оскільки імпровізація у педагогічній діяльності розширює індивідуальні можливості і вчителя, і 
учнів, то педагог мусить розвивати розуміння того, що імпровізаційність дає можливість повніше 
розкритися і йому, і дітям у особистісному плані. Підходити до цього слід поступово, починаючи з 
нескладних видів імпровізації, використовуючи специфічні і конкретні дії індивідуального характеру. 

3. Володіння активними методами і прийомами навчання і виховання учнів.  
Їх інколи називають нетрадиційними, розуміючи під цим нове, сучасне, але багато з них давно 

використовувались на практиці. Сучасні умови педагогічної діяльності поставили задачу якомога 
швидкого повернення до раніше відомого, а зараз уже забутого чи мало використовуваного. Йдеться, 
зокрема, про коментоване читання, письмо, розв'язування задач і прикладів з елементами алгоритмізації, 
про динамічний у часі і компактний за змістом урок з оперативним включенням у різні види навчальної 
роботи всіх учнів, про комбіновану (усну і письмову) перевірку знань декількох учнів, так зване 
ущільнене опитування, з виставленням поурочного бала. 

У зміненому і вдосконаленому вигляді такі тенденції проявилися і в сучасному досвіді педагогів-
новаторів, які володіють професійною індивідуальністю. 

Крім вказаних вище, ми все частіше зустрічаємо у шкільній практиці використання педагогами 
інтегративних форм навчання, різноманітних поєднань загальнокласної, групової та індивідуальної 
роботи, технологій виховання у дітей почуття громадянськості. Алгоритм педагогічних дій при цьому 
йде від етапу вияснення нереалізованих намірів через встановлення потенційних можливостей і 
прогнозування до визначення програми дій вихователя і вихованців в їх орієнтаціях. Так підготовлений 
учитель робить урок і позакласне заняття моментом прозріння, продуктивною і натхненною сумісною 
діяльністю з дітьми. У таких ситуаціях ефективно проявляється властиве кожному з них своє власне. 

4. Володіння основами функціональної діяльності у різних її видах. Розглядаючи питання про 
індивідуальність педагога, доцільно виділити як особливий компонент інтереси, здібності, знання і 
вміння, які він може проявляти в основних функціональних напрямах навчального і виховного процесу - 
розумовому, моральному, трудовому, естетичному і фізичному. Ці напрями у різнобічному розвитку 
особистості завжди існують, як би ми не пробували замінити ті терміни, які їх визначають, іншими, 
більш відповідними новому часу, що змінюється. 

Сутність питання полягає в тому, що освітня реформа дасть необхідний суспільству результат у тому 
випадку, якщо перетворить початкову, середню і вищу школу у напрямі формування людини іншого 
типу. Зберігаються тенденції розвитку особистості різнобічної, духовно багатої і фізично здорового 
цінителя і носія національних і загальнолюдських культурних цінностей. Для такої людини суттєвим у 
житті виступає спілкування з різними людьми, власне ставлення до різноманітних природних і 
соціальних явищ, предметів і процесів, у чому вона і реалізується як особистість. 

Практика підтверджує ідею, що індивідуальне - це завжди особисте, суб'єктивне, внутрішнє, що 
проявляється ззовні, це свого роду професійна тайна, яка проявляється явно. 

Індивідуальність педагога визначається як його природними даними, так і набутими у життєвому 
досвіді. Особистісні якості - самобутність, неповторність, яскравість, своєрідність вираження почуттів і 
характеру - поєднуються з індивідуальністю професіонала і проявляються в ній, показуючи нам, який 
вибірковий характер потреб і їх реалізація в якості значимих особистих і професійних перспектив. 

Індивідуальність педагога корелює з основними видами стратегій у побудові взаємин з вихованцями. 
Стратегія "натхненник" - це надзвичайно важливий рівень виховного ставлення і такий, що досить 

рідко реалізується у достатньому обсязі. На що ж слід уміти надихати вихованців? На прояв особистої, 
унікальної творчості, особистої духовної свободи і обов'язкової при цьому мужності, на розвиток 
особистісної сили як умови відповідної зрілості. Вихованця слід надихати на досягнення саме 
особистісної зрілості, а не швидкоспілих результатів, які можуть підштовхнути його до помилкового 
шляху на багато літ, а то й назавжди відсунути можливість справжньої творчої дії. Часто педагоги 
прищеплюють дітям залежність від різного рівня змагань: хто швидше оволодіє певним приладом, 
інструментом тощо. За такої постановки акцента на швидкості досягнення видимих результатів 
опускається значення особистої гідності. Річ у тім, що у людей існує різниця не тільки у рості, вазі, 
кольорі волосся і очей, існує ще і різниця у швидкості їх дозрівання як творчих особистостей. І якщо 
дитина не демонструє загально прийнятих норм досягнень, дорослі, щоб приховати свій страх 
особистого неуспіху, починають принижувати її. Вони демонструють їй свою невіру в унікальність її 
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можливостей. Дитина при цьому або пристосовується до образу, який вибудували щодо неї дорослі, або 
бунтує проти них. 

Надихати вихованця — означає не порабощати його хибними залежностями, а виховувати свободу 
його не повністю чи зовсім ще непроявлених творчих сил: це значить йти на ризик можливої повної 
несхожості життя дітей на життя дорослих. 

Стратегія "утішитель". Морально-психологічний розвиток дитини супроводжується різного роду 
душевними травмами від образ, нерозуміння, неправильних дій, деструктивних взаємин. Кожний 
вихованець тією чи іншою мірою зазнає їх, оскільки людське оточення, у якому він перебуває, не може 
бути тотально позитивним і шанобливим щодо його особистісного становлення. І тут надзвичайно 
важливо отримати втіху від педагога. Важливо, щоб він міг компенсувати при цьому сили дитини, які 
вона втрачає. 

Правильна утіха не мусить розпалювати у вихованця почуття мстивості, вона повинна давати силу 
прийняти свій навіть негативний досвід, як сходинку у процесі дорослішання. 

Головне - не допустити у вихованця формування стійкого механізму "образа — мстивість — 
покарання". Цей механізм надзвичайно сильний, певною мірою природно детермінований, і його 
попередження слід починати з ранніх вікових періодів. 

До свідомості вихованця необхідно донести положення, що природа навіть найсправедливішої 
мстивості та ж, що й у будь-якого несправедливого приниження однією людиною іншої. Відтак, перевага 
високоморальної людини над пересічними особистостями у її готовності до прощення. 

Натомість, не розуміючи психологічних закономірностей становлення особистості дитини, дорослі 
часто-густо культивують цей морально деструктивний механізм. Наприклад, трирічний малюк, ще зовсім 
незграбний, але доволі рухливий, настільки захопився грою, що на бігу врізався у стінку, і, природно, він 
закричав від болю. Мати не знала, як його заспокоїти, він все ще репетував, але вже не від болю (стінка 
була оббита матеріалом, що пружинив, і удар не міг бути сильним), а від образи. І тоді мати сказала 
своєму малюку таку річ, відвівши його до цієї стінки: "Ой, яка стіночка нехороша. Зараз ми її покараємо, 
щоб Сергійка не ображала. Ми їй піддамо ось так, ось так". І малюк, слід сказати, заспокоївся, з чого 
випливало, що це вже для нього звичний засіб втіхи – покарати те, що його образило, відомстити. Така 
втіха приносить не стільки користь, скільки шкоду. На даний момент дитина заспокоїлась, але що чекає 
її з такими настановами у майбутньому, що чекає його близьких, не кажучи вже про знайомих і 
незнайомих, які можуть стати об'єктом його мстивості-покарання?. 

Демонтувати сформований механізм "образа-мстивість-покарання", якщо цим не займатися вчасно, 
доки дитина ще не виросла, буде в подальшому дуже непросто. Намір цієї матері втішити дитину був 
повністю вірним, але зміст цієї втіхи зовсім неправильний. Доцільним змістом утіхи має бути 
формування досвіду прийняття своєї поразки як умови до зростання. Дитина мусить засвоїти наступне: 
"Так, я упав, тому, що я ще маленький. Моє миттєве падіння - мій досвід зростання. І я постараюсь не 
повторювати його двічі". 

Що ж в ідеалі мусила сказати мати Сергійка? "Мій бідний хлопчику, ти боляче вдарився, ти не встиг 
побачити стінку на своєму шляху. Коли ти виростеш, ти навчишся бачити все вчасно, щоб встигнути 
зупинитися. А зараз мати тебе пожаліє, погладить твій лобик..." 

Корінна відмінність сучасної освітньої ситуації, яка задає стратегію професійної поведінки педагога, 
полягає в тому, що теперішній час вимагає іншого визначення норм щодо тієї чи іншої сфери розвитку 
людини (раніше такі норми були статичними, виробленими у тривалому практичному досвіді). Нині всі 
нормативні очікування орієнтовані на вищий рівень розвитку, який досить пластичний у своїх якісних 
станах, і такий, що відповідає прагненням потенційно можливої самореалізації людини (індивіда, групи, 
суспільства). Отже, особистість має в процесі освіти піднятися до більш високих форм вільних і 
відповідальних відносин зі світом й іншими людьми. 

 
Матеріал надійшов до редакції 9.09.03 р. 

Бех И.Д. Готовность педагога к инновационной деятельности. 

Анализируются внешние барьеры профессиональной деятельности педагога в процессе реализации 
личностно ориентированных инновационных технологий и стратегические направления их 

предупреждения. 

Beh I. D. The readiness of a pedagog to innovation activity. 

The external barriers of professional activity of a pedagog in the process of realization of personality oriented 
innovational technologies and stratigic trends of their prevention are analysed.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СТРУКТУРІ  КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ  

Зроблена спроба теоретичного аналізу особливостей відповідальності у структурі  компетентності 
майбутніх вчителів у вищому навчальному закладі. 

У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті чітко окреслені підходи до 
оновлення завдань та змісту освіти, зокрема й вищої, на сучасному етапі національного духовного 
відродження в Україні з тим, щоб наша освітня галузь у недалекому майбутньому змогла інтегруватися у 
світовий освітній простір, а також забезпечувала реалізацію у навчальному процесі найсучасніших 
(новітніх) технологій. Цим самим здійснюватиметься особистісно орієнтоване навчання, котре 
забезпечуватиме оптимальний розвиток кожного учня вищої школи.  

Зазначимо, що проблеми методологічної підготовки майбутніх вчителів знайшли своє відображення у 
роботах В.Андрущенка, І.Беха, І.Зязюна, Н.Ничкало, О.Сухомлинської та ін. Теоретичні засади цього 
процесу відбиті у працях Л.Артемової, О.Дубасенюк, В.Лазової та ін. Прикладні аспекти підготовки 
вчителів досліджують В Кравець, С.Сисоєва, Л.Пуховська та ін. Проте, враховуючи нову соціокультурну 
ситуацію, надто мало аналізуються  особливості компетентності майбутнього вчителя як особистісного 
феномену та його складників.  

Завданнями даної статі є теоретичне обґрунтування особливостей відповідальності у структурі 
компетентності майбутніх вчителів та деякі підходи щодо її формування.  

У сучасній теорії професійної освіти досить чітко утвердились репродуктивний, частково-пошуковий 
і творчий рівні професійної компетентності вчителя. Під професійною компетентністю ми розуміємо 
здатність вчителя до проектування, моделювання власної діяльності у системі "людина – людина" для 
вирішення навчально-виховних задач, що сприяють оптимізації особистісного зростання учня та його 
здатності до подальшої самореалізації у життєдіяльності. 

За даними американської педагогічної психології і педагогічних технологій найвищий рівень 
компетентності вчителя успішно зміцнюється протягом 4-5 років його професійно-педагогічної 
діяльності. У вітчизняній теорії професійної освіти домінують протилежні тенденції. Останні 
розкривають те, що вже на 3-4 курсах ВНЗу у майбутніх вчителів доречно розвивати здатність до 
творчості. Виходячи із зазначеного вище доцільно констатувати, що значні можливості (резерви) у цьому 
напрямі має навчально-наукова і пошукова самостійна діяльність майбутніх вчителів. Така, за нашим 
переконанням, має пов’язуватись із навчально-пізнавальною, науковою та громадською діяльністю 
майбутніх вчителів у навчально-виховному процесі ВНЗ.  

Для успішного керування цією діяльністю варто окреслити хоча б коротко складники компетентності 
майбутнього вчителя. Прямуючи за І. Бехом й І. Зязюном, до таких варто віднести мотиваційний, 
аксіологічний, гностичний, практичний, особистісний та творчий компоненти. Природно, що у 
реальному процесі ці компоненти чітко взаємодіють, окреслюючи системну цілісну єдність як 
інтегральне особистісне утворення майбутнього вчителя.  

Не вдаючись до детального аналізу, все ж зазначимо, що стрижневим, зокрема у особистісному 
компоненті, є відповідальність.  

Під такою ми розуміємо здатність студентів взаємозалежно поєднувати свої права і обов'язки, свідомо 
формулювати самозобов'язання щодо включення у різноманітні види навально-пізнавальної та 
громадської діяльності та здатність утверджувати гуманні професійні взаємини з колегами, викладачами 
для самоствердження, самовираження, самореалізації у життєтворчості й майбутньому професійному 
зростанні. "За допомогою відповідальності, - справедливо доводить академік АПН України І.Бех, - 
формується і через неї виявляється зв'язок людини з навколишньою дійсністю, виникає їх цілісність" [1 : 
7]. Отже, саме відповідальність дозволяє гармонізувати, цементувати розвиток загальних і професійних 
якостей майбутніх вчителів у системну цілісність, що, в свою чергу, утверджує їхню здатність до 
прогнозування наслідків власної науково-пізнавальної та різнобічної громадсько-корисної діяльності. 

В умовах особистісно орієнтованої гуманістичної виховної парадигми виникає потреба в аналізі 
психолого-педагогічної структури відповідальності майбутніх вчителів. У цій структурі ми виділяємо 
ціннісно-орієнтаційний, мотиваційний, когнітивний, практичний та особистісний компоненти. 

Ціннісно-орієнтаційний компонент дозволяє виявити певну систему загальнолюдських і національних 
цінностей як складників професійної культури, що, у свою чергу, дозволяє зміцнювати компетентність 
майбутнього вчителя. До таких загалом варто віднести самоцінність конкретної людини, її життя, 
здатність студентів захоплюватися красою, вчинками доброчинної діяльності,  гуманного  ставлення  
один  до  одного,  розуміння  доцільності  добротворчої, громадської, розумноперетворювальної 
діяльності людських спільнот та ін. 
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Загалом у вітчизняній педагогічній науці природа загальнолюдських цінностей є структурованою 
(І.Бех, А.Бойко, О.Савченко, О.Сухомлинська та ін.). Для нас особливо важливим у цьому контексті є 
здатність студентів на основі рефлексії інтеріорізувати загальнолюдські, національні цінності як 
складники культури. Проте у реальному виховному процесі виявляється суперечність між потребами 
сучасного освітнього ринку у молодих людях із вміннями адекватно оцінювати себе, власні професійні 
педагогічні здібності, своє особистісне зростання, загальнолюдські якості та відсутністю у багатьох 
здатності до оцінки власних творчих професійних якостей. 

Наше лонгітюдне спостереження за студентами, майбутніми педагогами, засвідчує, що чимало з них 
не в змозі оптимально оцінити власні здібності та своє подальше місце праці. Природно, що чимало з 
таких – це у минулому випускники сільських шкіл. Природно, що на Житомирщині така ситуація 
ускладнюється й тим, що чимало студентів – це вихованці з північних районів (із зони напівжорсткого 
радіологічного контролю). У них чітко виявляється суперечність між оптимістичним світосприйняттям і 
складнощами його формування у зв'язку з наявними ознаками постчорнобильського синдрому. Тому 
надто важливим у цьому аспекті є формування у них почуття здорового глузду як доцільного способу 
відображення та оцінки власних дій, вчинків, соціальних явищ тощо. Природно, що такі студенти також 
потребують психорелаксації. Саме завдяки цьому майбутні вчителі будуть здатні засвоювати екосентеції, 
відчуття екозахищеності (чи еконезахищеності), екодомінанти, тобто те, що завдяки рефлексії стає у 
своїй сукупності здоровим глуздом. 

Все ж для успішного формування ціннісних орієнтацій важливим є розвиток, передовсім у студентів, 
позитивної внутрішньої мотивації. Йдеться перш за все про соціальні й особистісні спонукальні чинники. 
Відомо, що до діяльності спонукають смислоутворюючі мотиви. Не вдаючись до детального аналізу, все 
ж зазначимо, що розвитку мотивації  відповідальності як складника професійної компетентності не 
завжди сприяють певні чинники. Зокрема, навчально-пізнавальна діяльність чималого студентського 
загалу не поєднується з громадсько-корисною, науковою діяльністю. Наше дослідження довело 
необхідність поетапного формування відповідної мотивації.  

На молодших курсах у студентів важливо розвивати мотиви захоплення навчальною діяльністю і, 
разом з тим – громадянські почуття, котрі дозволяють, у свою чергу, зміцнювати свій соціальний статус. 
На другому та третьому курсах спонукають до діяльності саме ті її види, котрі дозволяють їм розвивати 
мотиви самовизначення, самоствердження. Саме ці мотиви слугують чинником включення молодих 
громадян не лише до навчальної, але й до пошукової, творчої діяльності (чимало таких студентів не лише 
успішно навчаються, але беруть участь у роботі проблемних груп, наукових гуртках за інтересами, 
готуючись до участі у різноманітних видах олімпіад).  

Когнітивний компонент відповідальності майбутнього вчителя потребує аналізу тих складників, які 
віддзеркалюють сутність прав і обов'язків студентів як особистостей, загальнонаукових та професійних 
знань.  Суттєво, що головні з них визначені державним стандартом освіти і засвоюються студентами при 
вивченні гуманітарних психолого-педагогічних та професійних наук. Проте, демократизація соціальної 
сфери породжує цілу низку проблем, пов'язаних, перш за все, з формуванням тих вмінь, які визначаються 
нами як суб'єкт-суб'єктні. 

Йдеться про здатність студентів толерантно відстояти свою точку зору, вміння переконати опонента у 
дискусіях на гостру тему, а також розвитку тих якостей, які виявляють терплячість, співчуття, 
взаємодопомогу та ін. Отже, виникає потреба у розвитку практичного компонента. Він передбачає 
формування суб'єкт-об'єктних та суб'єкт-суб'єктних вмінь. Природно, що вищеназвані вміння 
формуються у навчально-пізнавальній, громадсько-корисній, науково-пошуковій та інших видах 
діяльності. 

Зокрема, чимале поле діяльності, особливо у північних районах Житомирщини, лежить у сфері дії 
студентських наукових груп краєзнавчого спрямування. Йдеться про збереження історичної пам'яті про 
життя і діяльність людей у селах, котрі відселені у чисті зони України. Серед поліщуків у цих селах було 
чимало талановитих людей, які володіли промислами та ремеслами. Тому члени науково-пошукових 
груп, як засвідчує наш досвід, складають "Карти промислів і ремесел", "Карти старожитностей, звичаїв і 
традицій", виявляють самобутніх неординарних особистостей, які народилися у цих місцевостях, для 
наступних поколінь. 

У цьому зв’язку варто відзначити, що за своєю сукупністю коротко названі напрями досліджень 
студентів у Північному регіоні України можна кваліфікувати як історико-педагогічне краєзнавство. Під 
останнім ми розуміємо сукупність національного, регіонального, народного й науково-педагогічного 
досвіду, спрямованого на морально-духовний розвиток відповідальності студентів і підготовки їх до 
життєтворчості й життєдіяльності (зазначимо, що розвиток історико-педагогічного краєзнавства як 
суспільно-культурницького явища не є випадковим. В Україні з 1990 року діє Всеукраїнське товариство 
краєзнавців; голова – академік НАН України П.Тронько; видається відповідний журнал, а також створені 
регіональні відділення. Про необхідність виділення історико-педагогічного краєзнавства в Україні як 
складової історико-педагогічної науки можна стверджувати ще й тому, що за останнє десятиліття у 
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загальному краєзнавстві чітко виокремилися такі його напрями: літературне, географічне, 
культурологічне, історичне, етнологічне).  

В освітньому аспекті для майбутніх вчителів доречним є  знайомство з історико-педагогічним 
краєзнавством Волині-Житомирщини (Житомир був центром Волинської губернії з 1801 по 1937 роки). 
За останнє десятиліття здобуто певний досвід таких дослідів. Передовсім, у 1991 році відновлена 
діяльність Товариства дослідників Волині, а його президентом став місцевий краєзнавець, кандидат 
географічних наук М.Костриця (це товариство було започатковане у Житомирі у 1900 році аматорами 
Ю.Коробкою і В.Кравченком, а в його роботі брали участь відомі на той час дослідники з Києва, 
Харкова, Москви, Санкт-Петербургу). Загалом, ретроспективу освіти й національного виховання нашого 
краю досліджують вчені Житомирського педуніверситету (Н.Бовсунівська, О.Борейко, С.Коляденко, 
М.Красько, М.Крук, М.Левківський, Опанасюк, Н.Сейко, Н.Рудницька) у царині діяльності громадських 
просвітницьких товариств, польського, українського, російського, німецького, чеського та єврейського 
шкільництв. Така низка пошуків пов’язана з тим, що Волинь у XIX - 20-х рр. XX століття можна назвати 
унікальним регіоном, який населяли саме ці нації, кожна з яких долучалася до загального внеску значної 
частки культури, традицій, а також освітньо-виховного досвіду підготовки дітей та молоді до праці й 
життя в суспільстві. 

Зазначимо, що передумовою пошуків є й те, що всі дореволюційні архіви Волинської губернії 
зберігаються у Житомирі. Між іншим, до загальної скарбниці історії педагогіки України (у напрямку 
історико-педагогічного краєзнавства) з нашого краю можна віднести чимало яскравих матеріалів з 
освіти, просвітництва, виховання, а також чимало яскравих постатей, котрі народилися й працювали у 
нашому краї. 

Цей напрям передовсім враховує на онтологічному й методологічному рівнях принципи, які вже 
утвердилися в історико-педагогічній науці (науковості, системності, історизму, логічного взаємозв’язку, 
культуровідповідності) [2 : 4]. На наш погляд, до таких варто віднести й принцип регіональності. Загалом 
врахування означених принципів вченими-дослідниками і претендентами в історико-педагогічну науку 
студентами-старшокурсниками полягає у тому, щоб об’єктивно аналізувати історико-освітні процеси, 
виявляти при цьому суттєві протиріччя становлення і розвитку цих явищ, а також показувати етапи цих 
складних процесів і, шляхом теоретичного аналізу й узагальнення, окреслювати певні тенденції. Все це 
дозволить отримати цілісне історико-педагогічне знання про той чи інший регіон нашої України, зокрема 
й про наш край. 

Як засвідчує наш аналіз, наявність науково-пошукових матеріалів в Україні з історико-педагогічного 
краєзнавства та їх результатів дозволяє стверджувати, що вже зараз є нагальна потреба в уточненні 
програми з "Історії педагогіки" для вищих педагогічних навчальних закладів із урахуванням принципу 
регіональності.  

Чимало яскравих самобутніх імен вчених, культурологів, письменників, педагогів XX сторіччя у 
різних регіонах України потребують подальших досліджень, зокрема й студентами-пошукачами. У 
зв’язку з цим кардинально змінюється система технологій вивчення зокрема курсу "Історія педагогіки" з 
репродуктивного до частково-пошукового й творчого.  

Для формування проективних вмінь та вмінь наукового аналізу як складників практичного 
компонента відповідальності майбутніх вчителів студенти оволодівають сучасними прийомами 
самостійного опрацювання навчально-наукової літератури, уміннями індивідуально-творчого 
обов’язкового опрацювання джерел видатних представників світової і вітчизняної педагогіки. Уміння 
аналізу, порівняння, зіставлення та вмінь екстраполяції ідей класиків педагогіки на наше сьогодення 
формують у студентів у процесі проведення семінару-практикуму із зазначеного вище курсу. 
Поглибленню частково-пошукових, дослідницьких вмінь студентів сприяють такі види діяльності як 
написання рефератів, виконання завдань з підготовки творчих ускладнених робіт, продумування 
відповідей до проблемних завдань, завдань з педагогічного діалогу (полілогу), тестового оцінювання 
різноманітних видів діяльності.  

Особливо серед нових технологій варто виділити формування вмінь моделювання, прогнозування, 
творчих вмінь (які в теорії В.Станіславського кваліфікуються як здатність до вільного перевтілення). 
Саме такі, за нашим переконанням, доцільно формувати, використовуючи методи синектики і маєвтики, 
зокрема, спираючись передовсім на творчі здобутки В. да Фельтре, Я.Коменського, Ж.-Ж.Руссо, 
Л.Толстого, К.Ушинського, В.Сухомлинського. Саме ці класики педагогіки виділяють головну 
особливість навчальної суб’єкт-суб’єктної взаємодії вчителя і дітей у природі: здатності до сприймання 
останньої, передовсім, на емоційному рівні шляхом переживання (у такий спосіб всі природні об’єкти 
сприймаються і переживаються дітьми як живі).  

Ці особливості методів синектики і маєвтики, як засобів формування у студентів умінь ідентифікації, 
перевтілення, емпатії віддзеркалюються у них у процесі проведення семінару-практикуму, передусім, 
шляхом усвідомлення розвитку елементів творчого мислення. На цій основі у студентів формуються 
творчі комунікативні, пізнавальні й організаційні уміння, які є основою розвитку почуття 
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відповідальності, педагогічної культури, котрі, у свою чергу, через механізм рефлексії, слугують 
основою зміцнення майбутньої професійної компетентності. Природно, що така діяльність у реальній 
практиці має доповнюватися виконанням студентами ускладнених завдань, рефератів та участю у інших 
видах навчально-пошукової діяльності. 

Процес вивчення курсу "Історія педагогіки" у ВНЗі має завершуватись формуванням науково-
пошукових умінь студентів (як засвідчує наш 20-ти річний досвід, студенти оволодівають здатністю 
самостійного опрацювання й аналізу матеріалів Житомирського обласного державного архіву з 
комплексної проблеми дослідження "Велика Волинь: історія освіти"). У зв’язку з цим, студентам 
попередньо пропонується тематика пошуку з різних напрямків розвитку освітньої галузі у нашому краї 
(природно, що студентські студії мають будуватися на добровільних засадах у рамках відповідної 
проблемної групи).  

Зазначимо, що оптимальними претендентами такої групи могли б бути студенти з історико-
філологічного факультету, оскільки вони до 3-го курсу знайомляться з основами джерелознавства, 
документознавства, архівної справи, історіографії та з технологією пошукової діяльності в архівах. Все ж 
при активній співпраці викладача і студентів, як засвідчує наш досвід, до цієї діяльності здатні 
долучатися студенти всіх факультетів педагогічних ВНЗ. Проте щодо останніх, то потрібними є 
спеціальні заняття з роз’яснення особливостей архівних документів та технології їх обробки, а також 
оволодіння студентами різноманітними видами аналізу (синхронний, діахронний, аналітичний, 
теоретичний) та узагальнення емпіричних фактів. 

Завершується процес науково-пошукової діяльності студентів оформленням курсових, дипломних 
робіт, виступом на наукових конференціях та написанням статей. Природно, все це сприяє формуванню 
творчих умінь майбутніх вчителів, відповідальності, які стають складниками їхньої  професійної 
компетентності. 

Особистісний компонент відповідальності передбачає розуміння і виявлення кожним студентом 
власної неповторності, унікальності, власної відповідальності за своє професійне зростання та подальшу 
самореалізацію як вчителя-вихователя, як представника "малої батьківщини". Особистісний компонент 
пов'язаний з глибоким розумінням студентами власних потенційних, різнобічних особистісних і 
професійних можливостей з метою їх подальшого розвитку та корекції. Природно, що у цьому напрямку 
навчально-виховної галузі у ВНЗ ще надто багато прогалин. 

Загалом коротко проаналізовані компоненти відповідальності в своїй сукупності віддзеркалюють 
сутність самого поняття.  

Природно, що їх формування у реальному навчально-виховному процесі ВНЗ має свої суперечності, 
складнощі, засоби, форми, зв'язки. Все це потребує подальших експериментальних підтверджень. 
Проміжні результати засвідчують, що, за умови достатньої сформованості, відповідальність, найперше у 
студентському віці, дозволяє юнакам і дівчатам долучатися до навчально-пізнавальної, дослідницько-
пошукової, громадсько-корисної  праці та моделювати наслідки власної майбутньої професійної 
компетентності, життєтворчості. 
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ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА – ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 
СТАРШОКЛАСНИКА 

В статті висвітлюються завдання, зміст та особливості екологічної освіти і виховання;  показується 
вплив цього процесу на формування  особистості громадянина сучасної української держави. 

Одним із стратегічних напрямків розвитку сучасної системи освіти у нашій країні є формування 
екологічної культури особистості, виховання у кожного школяра позитивного ставлення до 
навколишнього світу, бо, як зазначав ще В.О.Сухомлинський,  "у дитини, яка вихована в умовах 
дефіциту спілкування з природою, розвивається емоційна глухота, агресивність у ставленні як до людей, 
так і до об’єктів природи". Ось чому таким важливим є формування емоційно-естетичного, духовного 
світу людини, де переважає почуття співпереживання до всього живого. 

Екологічна освіта – це неперервний процес засвоєння цінностей і понять, які спрямовані на 
формування умінь і стосунків, необхідних для осмислення і оцінки взаємозв’язків між людьми, їхньою 
культурою і навколишнім середовищем, що передбачають розвиток умінь приймати екологічно доцільні 
рішення і мають на меті засвоєння правил поведінки в навколишньому середовищі. Певна річ, що 
свідоме і бережливе ставлення кожної людини до природи можливе тільки при наявності в неї 
екологічної культури, широких екологічних знань про закономірності розвитку природи, знайомства із 
загадковим світом тварин, рослин... 

Мета екологічної освіти і виховання – формування системи наукових знань, поглядів і переконань, які 
закладають основи відповідального та дієвого ставлення до навколишнього природного середовища. 

Екологічна освіта і виховання підростаючих поколінь в сучасних умовах мають бути спрямовані, в 
першу чергу, на зміну ставлення самої людини до свого здоров’я, а потім і до навколишнього 
середовища як необхідної умови його збереження і зміцнення. Тому одним із проявів культури 
особистості має бути екологічна вихованість, яку можна визначити як відповідальне ставлення людини 
до свого здоров’я та навколишнього середовища. Екологічно відповідальна людина в умовах будь-якої 
виробничої діяльності буде приймати рішення відповідно до наукових принципів цілісності природи. 
Тобто екологічна відповідальність пов’язана з усіма сторонами екологічних взаємин людини та 
проявляється як інтегральна характеристика особистості. 

Серед її компонентів важливу роль відіграє розуміння залежностей здоров’я окремої людини, всього 
людства від стану навколишнього середовища та розвинута потреба здорового способу життя, яка є 
одним з найважливіших критеріїв ефективності екологічної освіти і виховання. Тому здоровий спосіб 
життя розглядається нами як складова частина екологічної культури особистості, яка є формою прояву її 
відповідальності за ставлення до власного організму як високоорганізованої біологічної системи, здатної 
до саморегуляції та адаптації. 

Серед сфер, з якими людина стикається на протязі всього свого життя, є сфера насамперед стосунків 
Людини і Природи: ставлення людини до своєї власної природи (до свого тіла) й ставлення людини до 
природи довкілля. Певна річ, ми повинні розглядати обидва ці аспекти в єдності (В. Вернадський), бо 
лише в такій площині можна побачити можливість продуктивного розгортання здоровоохоронних і 
природоохоронних заходів. Людина здатна дивитися на своє тіло як на "зовнішній" об’єкт так само, як 
вона дивиться на елемент навколишнього природного середовища, і сприяти його удосконаленню або 
руйнуванню. Усе це й викликає систему зусиль людини, які спрямовані на підтримку здоров’я свого тіла 
і профілактику захворювань (фізична культура, гігієна життя і праці, харчування, духовна підтримка 
організму тощо). А з іншого боку, людина є об’єктивно тісно поєднана з навколишнім середовищем 
(повітря, харчування, світло сонця, енергетичний обмін тощо), а це також могутній чинник впливу на 
здоров’я її організму. 

До ціннісних орієнтирів екологічної освіти і виховання відносимо ставлення до власного здоров’я, 
прихильність до спорту і  фізичної праці, гарт організму, здоровий спосіб життя,  дотримання правил 
особистої гігієни, усвідомлення своєї єдності з навколишнім природним середовищем, бережне 
ставлення до всього живого на Землі, розвиток здатності відчувати красу Природи, дбайливе ставлення 
до природних засобів життя і  національних багатств. 

Велику роль в нормалізації стосунків людини з Природою відіграє розвиток її здатності до 
самоподолання, саморегуляції і саморегламентації. В кінцевому рахунку у сфері свого самозбереження і 
збереження навколишнього природного середовища людина може осягнути лише внаслідок 
цілеспрямованого духовно-естетичного спілкування з природою. 

Певна річ,  у формуванні екологічної культури учнівської молоді важливу роль відіграє насамперед 
робота по формуванню здорового способу життя. Цей процес ми розглядаємо насамперед як 
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валеологічний компонент екологічної освіти і виховання. Бо саме активне засвоєння валеологічних знань 
у системі неперервної освіти дає можливість кожному суб’єкту всіх її ланок осягнути свою роль та 
завдання у справі  формування, збереження, зміцнення, відтворення, передачі особистого здоров’я, а 
також з істотною складовою формування належного ставлення до природного та суспільного 
середовища. 

 Оскільки екологічна освіта і виховання мають безпосередній зв'язок із процесами державотворення 
та національного відродження України, завдання школи, вихователів полягає в тому, щоб формувати у 
підростаючого покоління вміння та навички мислити і діяти по новому,  з почуттям екологічної 
відповідальності. А це можливо лише за умови переорієнтації кожного вихованця на самопізнання і 
саморозвиток, самореалізацію й самостійність. 

На нашу думку, здоровий спосіб життя є вирішальним у зміні споживацького ставлення людини до 
природи. Бо саме він враховує екологічний підхід, змінює свідомість особистості, сприяє формуванню в 
неї відповідального ставлення до свого здоров'я і навколишнього середовища. Виконання правил 
збереження та зміцнення здоров’я дозволяє людині швидше адаптуватися до несприятливих умов 
довкілля. Тобто, здоровий спосіб життя містить у собі елементи екологічної культури. 

В.О. Сухомлинський надзвичайно любив природу, тому в численних своїх працях пропагував 
вивчення природи. Він  писав: "Постійне спілкування з природою і взаємодія з нею стає істотною 
стороною виховного процесу". У цілому великий педагог обґрунтував роль природи в навчальній роботі 
в таких напрямках: 

1.  Активна діяльність учнів, участь фізичних і духовних сил дитини в пізнанні природи. "Світ 
природи стає невичерпним джерелом знань завдяки тому, що знання надходять у дитячу душу складним 
шляхом: через руки, через працю, через взаємовідносини з іншими людьми, через почуття і переживання, 
які забарвлюють діяльність". 

2. Спілкування з природою в розвитку розумових    здібностей, допитливості, життєлюбності. Він 
писав: "Ми намагаємося якнайбільше ввести дітей у світ праці серед природи, саме там, де і в явищах 
природи, і в людській праці безліч проблем, питань, таємниць". 

3.  Використання методів викладання і навчання учнів. 3 цього приводу В.О. Сухомлинський писав: 
"Так зване проблемне викладання і вивчення матеріалу починається в активній взаємодії з природою. 
Якщо я хочу, щоб мислення дітей було особливим, інтенсивним, щоб у них виникало багато запитань (а 
чим більше відкривається незрозумілого під час осягнення зрозумілого,  тим допитливішою стає 
людина), ми ідемо з дітьми на ділянку, в сад, у теплицю і засукуємо рукава". 

Статті про природу, про екологічне виховання учнівської молоді, які писав свого часу 
В.О. Сухомлинський, мають велике значення і сьогодні. Його думкою про природу як джерело навчання 
і виховання учнів пройняті майже всі монографічні праці. Наприклад, у книзі "Серце віддаю дітям" є 
розділи "Школа радості" і "Роки дитинства". В останній з них великий педагог звертає увагу вихователів 
і вчителів на вивчення  природи рідного краю. З цією метою він ходив зі своїми вихованцями у поле, ліс, 
сад, на околиці свого села. Тут він знайомив дітей з краєвидами рідної місцевості, водами суходолу 
(озера, ставки, ріки), садами, полями і лісами. 

Ось як він описує походи з учнями: "Ми йшли в степ, сідали на вершині кургану, дивилися на широкі 
поля, засіяні пшеницею, милувалися квітучими садами й стрункими тополями, синім небом і співом 
жайворонка. Захоплення красою Землі, де жили діди і прадіди, де нам судилося прожити життя, 
повторити себе в дітях, постаріти і піти в землю, яка народила нас, – це найважливіше емоційне джерело 
любові до Батьківщини". І ще:  "Любов до Батьківщини починається із захоплення красою того, що 
бачить перед собою дитина, чим вона милується, в що вкладе частку своєї душі". 

Уривок з книги "Павлиська середня школа" під назвою "Виховання дбайливого ставлення до 
природних багатств" показує, як виховувати в учнів любов до природи, до її багатств. 
В.О. Сухомлинський завжди наголошував, що турбота про природні багатства – це і турбота про 
здоров’я людини. 

В.О. Сухомлинський систематизував вивчення краси навколишнього світу, природи рідного краю і 
Батьківщини в цілому в єдиний комплекс почуття обов’язку і відповідальності за неї. Він писав: 
"Природа є джерело добра, її краса впливає на духовний світ людини тільки тоді, коли юне серце 
облагороджується вищою людською красою – добром, правдою, людяністю, співчутливістю, 
непримиренністю до зла". 

В.О. Сухомлинський закликав не тільки до пізнання дитини і природи, а й сформулював  аналітичну 
програму ставлення до природи, її причиноутворення, проникнення до природних явищ і суспільних 
відносин щодо природи Землі. Ось чому думки великого педагога про виховання у дитини любові до 
природи притаманні нашим учителям-вихователям.  

Усвідомлюючи роль та значення екологічної освіти і виховання учнівської молоді в сучасних умовах, 
педагогічні колективи шкіл Житомирщини докладають посильних зусиль в справу організації та 
здійснення екологічної освіти і виховання школярів. Так, наприклад, педагогічний колектив ЗОШ №24  
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міста Житомира ще в 1997 році створив власну цілісну концепцію неперервної екологічної освіти, 
виховання учнівської молоді. 

Зміст екологічної освіти і виховання учнів у ЗОШ № 24 передбачає систематичне та безперервне 
оволодіння учнями знань про природу. Розпочинаючи з початкових класів, у школярів формується 
усвідомлення, що людина – частка природи, від стану якої залежить здоров’я і життя людства в цілому й 
кожної людини зокрема. 

Єдність і цілісність екологічної освіти і виховання в школі забезпечується роботою шкільної 
координаційної ради, до складу якої входять представники всіх методичних об’єднань. Щомісячно, 
узгоджуючи різноманітні форми роботи з екологічних питань, члени ради впроваджують завдання 
концепції через шкільні предмети. Школярі всіх вікових груп систематично беруть участь у 
різноманітних шкільних, міських, обласних, всеукраїнських і навіть міжнародних акціях і конкурсах. 

Досвід роботи педагогічного колективу ЗОШ №  24 міста Житомира як і багатьох інших педагогічних 
колективів Житомирщини та інших областей України, що творчо впроваджується у навчально-виховний 
процес загальноосвітніх шкіл і інших навчально-виховних закладів і установ в галузі екологічної освіти і 
виховання учнівської молоді, безперечно сприяє всебічному розвитку школярів, формуванню 
всесторонньо розвиненої особистості громадянина сучасної української держави. 
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Іванченко А.В. Экологическое образование  - важный фактор формирования личности 
старшекласника. 

В статье освещаются задачи, содержание и особенности экологического образования и воспитания;  
показывается влияние этого процесса на формирование  личности гражданина современного 

украинского государства. 

IvanchenkoA.V. Ecological education is the important factor of formation of a personality of the citizen of the 
modern Ukrainian state. 

The tasks, content ad peculiarities of ecological education are analysed. The influence of this process on the 
formation of a personality of the citizen of the modern Ukrainian state is shown. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ СВІТОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ  В ХХІ СТОЛІТТІ 

Розглядаються особливості формування світового освітнього простору у контексті сучасних 
соціокультурних і глобалізаційних процесів. 

У науковому забезпеченні  модернізації української освіти в ХХІ столітті важливе місце посідає 
прогноз еволюції світової освіти, встановлення сучасних і перспективних тенденцій розвитку освіти в 
окремих країнах, в геополітичних регіонах в глобальному масштабі. Визначення сучасних 
методологічних орієнтирів та наукове обгрунтування стратегії інтеграції України у світове культурно-
освітнє середовище потребує широкого розгортання порівняльних педагогічних досліджень.  

Виконані  в Інституті  педагогіки і психології  професійної освіти АПН України (відділ порівняльної 
професійної педагогіки і психології) дослідження, дозволяють оцінити найбільш ймовірні шляхи 
розвитку і перспективи формування світового освітнього простору крізь призму глобалізації.  

Аналізу передумов і сучасних тенденцій в світі і, відповідно, у світовому педагогічному просторі,  
присвячена  значна кількість робіт вітчизняних і зарубіжних авторів. Обгрунтовуються різні тенденції, 
серед яких ми виділяємо такі: поширення і зміцнення явищ інтернаціоналізації та глобалізації економіки;  
поява міцних наднаціональних економічних і політичних структур, що стали самодостатніми, 
самоорганізованими системами; перехід від ієрархічних структур до мережевих (сітєвих); формування 
мережевого образу світу в економічному, політичному і інформаційному аспектах; створення 
міжнародних правових актів глобального характеру, які стають орієнтирами для співтовариства націй;  
формування єдиної світової інфосфери (інформаційної оболонки Землі) з використанням новітніх 
інформаційних технологій. Людство закладає фундамент міжнародної інформаційної магістральної 
системи, спрямовуючись до єдиної інформаційної мережі; визнання ролі особистості і  потенційної 
загрози забуття її унікального характеру, її призначення щодо вибору своєї долі і реалізації всіх наявних 
можливостей через використання багатств і традицій власної культури; усвідомлення глобальних 
гуманітарних проблем, у вирішенні яких освіті відводиться провідна роль; виявлення соціальної, у тому 
числі академічної, мобільності тощо. 

Дати вичерпний ряд тенденцій – надзвичайно складне заняття із-за неоднорідності і 
багатофакторності розвитку світового співтовариства  на початку ХХ1 століття. На останньому 
одинадцятому Всесвітньому конгресі товариств з порівняльної педагогіки на тему "Нові виклики, нові 
парадигми: освіта на шляху в ХХ1 століття" (Південна Корея, 2001) виділялось чотири базові 
характеристики глобальних процесів у світовому співтоваристві, які необхідно враховувати в  
методології порівняльних досліджень.  По-перше, сучасний світ являє собою цілісну соціально-
політичну систему. Тому проблеми, що виникають в одній країні, неминуче приводять до змін у інших 
країнах. По-друге, використання  сучасних інформаційних технологій і засобів масової інформації дає 
можливість людям різних країн та національностей приєднатись до одних і тих же культурних цінностей. 
Це спричиняє зміну культурних стереотипів та зміщення наголосів у культурній ідентифікації 
особистості: рушаться моральні норми і традиції, які склалися в суспільстві, інтенсивно формується 
світова культура. В результаті  активного прагнення культурних співтовариств зберегти свою 
унікальність виникають конфлікти на міжетнічному і державному рівнях.  

По-третє, змінюється уявлення людини про простір: він ніби зменшується. Сучасні засоби комунікації 
дозволяють спілкуватись і працювати на відстані. Тому у всіх  галузях життєдільності суспільства 
зростає питома вага міжнародного співробітництва. Створюються реальні передумови для  формування 
єдиного економічного, інформаційного, освітнього простору, для планетарного громадського устрою. 

По-четверте, знижується роль держави в житті суспільства. Політична і економічна влада все частіше 
переходить до транснаціональних корпорацій, які починають впливати на траєкторію і характер 
соціальних, культурних та освітніх процесів у різних країнах та регіонах. Це призводить до опору за 
збереження автономії з боку окремих людей, народів, держав [1 : 107]. 

Ці риси сучасного суспільного розвитку суттєво впливають на світовий освітній простір і  
спричиняють неоднозначні процеси. З одного боку: світова спільнота усвідомлює і визнає вирішальну 
роль  освіти у розвитку кожної особистості упродовж життя і у вирішенні проблем гуманізації  сучасного 
суспільства  в цілому; стрімкими темпами проходить інтернаціоналізація та інтеграція світового 
освітнього простору; на всіх рівнях функціонування освіти в  суспільстві – у побудові освітньої політики, 
організації процесу навчання, виробленні методичних підходів тощо – починає враховуватись сучасна 
реальність: академічна мобільність, інтенсифікація інформаційних процесів, необхідність гуманістичного 
підходу, розквіт ідеї неперервної освіти тощо; нові інформаційні технології дозволяють підвищити якість 
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освіти у віддалених районах і сільській місцевості, забезпечують залучення учнів до сучасних наукових 
досягнень. 

З іншого боку, розвинуті країни і міжнародні організації за допомогою економічного тиску 
розширюють експансію нововведень у сферу освіти країн, що розвиваються, і нових незалежних держав. 
При цьому нерідко ігноруються освітні і культурні традиції цих країн, місцеві соціокультурні умови. Це 
посилює формування регіональних тенденцій у сфері освіти, підвищення функцій етнічних мов у 
навчанні і вихованні, зростання питомої ваги етнокультурного компонента в змісті освіти тощо. 

Слід відзначити, що названі тенденції є характерними для всіх поліетнічних держав, таких як США, 
Великобританія, Іспанія, Індія, Росія, Україна, інших. 

Аналізуючи реальну ситуацію в різних країнах і геополітичних регіонах, обгрунтовуючи різні 
прогнози, педагоги-компаративісти намагаються визначити найбільш ймовірні сценарії розвитку освіти в 
майбутньому. Дослідники процесів інтернаціоналізації освіти притримуються двох поглядів на майбутнє 
міждержавного співробітництва у цій сфері. Перша  точка зору  базується на ідеї прискорення  
інтернаціоналізації за рахунок уніфікації напрямів функціонування освітніх систем і технологій.  Друга – 
переважаюча -  пов'язана з ідеєю універсалізму в освіті при умові збереження  багатоманітності традицій 
різних країн та орієнтації національних освітніх систем на потреби світу, який стрімко змінюється.     

Для прогнозування розвитку світової освіти важливе значення має той факт, що  напрацьовані 
співтовариством націй провідні міжнародні  освітньо-політичні документи проголошують ідеї нового 
виміру в освіті.  За матеріалами Міжнародної комісії з освіти для ХХ1 століття (1996, Доповідь для 
ЮНЕСКО) цей вимір має базуватися на реальності сучасного світу, пронизаній численними 
суперечностями між "глобальним і місцевим", "загальним і індивідуальним", "традиціями і сучасністю", 
"довготерміновими і короткотерміновими підходами", "конкуренцією і забезпеченням прав на рівні 
можливості", "безпрецедентним ростом знань і здатністю людини їх засвоювати" тощо. На думку Комісії 
ЮНЕСКО, різноманітність сучасного світу (економічна, соціальна, правова, культурологічна, інша)  
зробить нереальною гармонізацію стосунків в складних суспільних системах, таких як міжнародний 
освітній простір. 

На цьому фоні рельєфно висвітлюється висновок  Ж.Делора про те, що  людство має йти до перегляду 
етнічних, культурних аспектів освіти і забезпечення кожній людині можливості зрозуміти іншу людину у 
всій її своєрідності, збагнути світ у його хаотичному русі до певної єдності" [2]. 

Ідея єдності світу (В.І.Вернадський, М.М.Моісеєв, О.Д.Урсул, Б.С.Гершунський,  А.П.Лиферов, інші) 
закономірно входить в наукове підгрунтя сучасної філософії освіти, за якою людські співтовариства, 
незважаючи на всі їх відмінності, є взаємозалежними і взаємовідповідальними за майбутнє. 

Інтернаціоналізація освіти здійснюється головним чином у масштабах геополітичних регіонів, що 
об"єднують країни з подібними умовами історичного розвитку  та подібною соціально-економічною 
структурою. Так розробляється більшість "наднаціональних" програм розвитку освіти. Закономірно, що 
найбільшого розвитку інтеграція освіти отримала в Західній Європі. Цей процес має глибокі історичні 
корені: спільність європейської цивілізації складалась протягом багатьох віків. Міжнародне 
співробітництво в галузі освіти в Західній Європі якоюсь мірою можна розглядати як відродження 
давньої історичної традиції. 

Нинішні ідеї інтеграції: формування загальноєвропейського освітнього простору і європейський 
вимір в освіті.  Про сутність цих ідей говорять  назви провідних освітньо-політичних документів  Ради 
Європи, яку називають "політичною совістю" континенту,  та Європейського Союзу: Європейська хартія 
мов регіональних та національних меншин" (1992), Конвенція "Про визнання кваліфікацій вищої освіти в 
Європейському регіоні" (Лісабон, 1997), Спільна декларація міністрів освіти Європи "Європейський 
простір у сфері вищої освіти" (Болонья, 19 червня 1999 р.), Загальноєвропейські Рекомендації з мовної 
освіти: вивчення, викладання, оцінювання (Страсбург, 2002), інші. 

У цих документах європейський вимір в освіті розглядається як: потреба зміцнення у молоді почуття 
європейської своєрідності; розуміння цінностей європейської цивілізації і основ розвитку Європейської 
спільноти, які включають демократію, повагу до прав людини, толерантність та солідарність як результат 
пізнання "інших"; підготовка молоді до участі у суспільному та господарському розвитку Союзу, 
усвідомлення його корисності; збагачення знань про історичні, культурні та господарські аспекти країн-
членів ЄС. 

У підході до освітніх проблем між Радою Європи та Європейським Союзом існують певні 
розбіжності. За висловом Р.Вебера, директора зі справ культури й освіти в Раді Європи, "якщо 
Європейський Союз займається гармонізацією проблем освіти, то Рада Європи прагне зберегти їх 
різноманітність і специфіку". 

Свідченням  надзвичайної різноманітності підходів до розвитку національних освітніх систем у 
Європі є той  простий факт, що загальноєвропейські освітньо-політичні документи підписують  міністри 
з різним колом повноважень і посадових функцій. Так, спільну декларацію про Європейський простір у 
вищій освіті підписали: Міністр Науки і Транспорту (Австрія),  Генеральний Директор Французької 
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Громади Міністерства Вищої Освіти і Досліджень (Бельгія), Генеральний Директор Департаменту Освіти 
Фламандської Громади (Бельгія), Заступник Міністра Освіти і Науки (Болгарія), Міністр Освіти, Молоді 
і Спорту (Чеська Республіка), Міністр Освіти (Данія),   Міністр Освіти (Естонія), Міністр Національної 
Освіти, Досліджень і Технологій (Франція), Міністр Освіти, Науки, Досліджень (Німеччина), Міністр 
Народної Освіти і Релігії (Греція), Заступник Державного Секретаря з Вищої Освіти і Науки (Угорщина) 
і т.д. 

Дослідження  процесів інтеграції, зокрема в галузі педагогічної освіти в Європейських країнах, 
показують, що держави не поспішають уніфікувати свої освітні системи [3]. Одначе прагнення до 
окреслення освітніх стандартів і нострифікації дипломів у європейському контексті  визнається слушним 
з погляду  на прогнозовану міграцію молоді, а також можливості навчання упродовж життя, 
перенавчання, пошуки праці поза рідною країною. 

Ми приєднуємся до думки тих науковців, які вважають, що названі процеси неминуче ведуть до 
формування єдиного європейського ринку праці. Проте наголошуємо, що в процесі поглиблення 
інтерналізації культури у всьому світі спостерігається "парадокс етнічності": зростає рівень національної 
самосвідомості.  Так, в історії вітчизняної освіти початок нового століття відзначився прийняттям 
Національної Доктрини освіти. Нинішній тріумф європоцентризму в загальнолюдському є складною 
проблемою, від якої залежить доля культури і життя на Землі. Адже з епохи Просвітництва під 
культурою розумівся лише один культурно-історичний тип навчання, виховання і устрою навчальних 
закладів, який виник в Європі і є орієнтованим на класичну науку, на знання, затим і на професійну 
підготовку. Інші типи освіти, які склались у світі і нараховують подекуди тисячоліття самобутньої 
історії, до уваги не беруться, тому що їх реальна роль у становленні науково-технічної цивілізації ХХ 
століття є  малою.  

На початку нового століття чітко звучать попередження про відповідальність розвинутих країн світу 
за те, щоб стрілка світового антагонізму, яка довго трималась у напрямі Захід-Схід, не повернулась у 
напрямі Північ-Південь. Відсталість більшості країн Півдня – одна із глобальних проблем сучасності.   

Серед дослідників  інтеграційних процесів у міжнародному освітньому просторі привертають увагу 
роботи російських дослідників (О.П.Лиферов, Б.С.Гершунський, О.О.Кашаєв), які пропонують два 
можливих сценарії: революційний та еволюційний. Революційний сценарій пов"язаний з кардинальними 
змінами у змісті навчального процесу, методиках і технологіях навчання, коли стандарти освіти стануть 
наднаціональними, а досягнення національних освітніх систем – нежиттєздатними із-за їх низької 
ефективності. В основі таких змін – застосування новітніх досягнень техногенної цивілізації в 
розвинутих країнах. Проте такий сценарій є малоймовірним, бо він пов"язаний з одночасними великими 
затратами на переоснащення, включення в орбіту дії глобальних електронних навчальних систем, 
підготовку нових спеціалістів. Більш реальним є еволюційний сценарій, за яким буде проходити 
зближення освітніх систем на всіх рівнях, активізується взаємодія регіонів, залишаться реальні 
передумови для збереження і взаємозбагачення національних культур. 

Виходячи із сенергетичного підходу, робимо висновок, що в умовах взаємопроникання різних 
аспектів життєдіяльності суспільства світовий освітній простір буде прагнути до раціональної єдності. 
Відкритість і взаємодія різних освітніх систем  є режимом виживання. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ 

Розглянуто особливості організації самостійної роботи студентів першого курсу коледжу. 
Проаналізовано труднощі  студентів по організації власної навчальної діяльності. 

Ідея особистісного підходу в освіті ставить у центр уваги саму людину. "Мета особистісно 
орієнтованої гуманної освіти – не сформувати й навіть не виховати, а знайти, підтримати, розвинути 
людину в людині, закласти в ній механізм самореалізації", - зазначає  міністр освіти та науки України 
Василь Кремень [4]. Реалізація особистісно орієнтованого навчання визначає необхідність пошуку нових 
освітніх технологій, зміни форм і методів навчання у кожній ланці освітньої системи. Сьогодні нашій 
державі потрібні кадри, які, маючи ґрунтовну фахову підготовку, зможуть самостійно приймати рішення, 
спроможні через самоосвіту постійно оновлювати власні знання, здатні адаптуватися до змін та 
коригувати свою професійну діяльність.  

 Організацію самостійної роботи можна розглядати як одну із педагогічних умов навчання студентів. 
Тільки через активну самостійну діяльність, а не через сприйняття знань у їхньому готовому вигляді, 
студент зможе якісно оволодіти спеціальними знаннями. Тому особливої уваги заслуговує сьогодні 
питання організації самостійної роботи студентів. Саме самостійна робота  сприяє формуванню 
грамотного професіонала, творчо мислячої людини, розвиває ініціативу, самостійність, що у свою чергу 
є важливим чинником підвищення ефективності навчального процесу. Саме через самостійну роботу  
можна поєднати теоретичну діяльність з практикою. Організація самостійної роботи учнів і студентів є 
однією з давніх проблем теорії і практики педагогіки. Вона знайшла своє відображення у класичній 
педагогічній спадщині Я.Коменського, Ж.-Ж. Руссо, К.Ушинського, В.Сухомлинського. Ця проблема  
досліджувалась у працях вчених і практиків нашого часу (С.Архангельського, Ю.Бабанського,  
М. Гарунова, В.Загвязинського, Б.Єсипова, В.Козакова, М.Кас’яненко, І.Лернера, П.Підкасистого та ін. ). 

Аналіз психолого-педагогічної літератури вказує на те, що в педагогіці немає єдиного підходу до 
визначення поняття самостійної роботи. Деякі дослідники вважають самостійну роботу формою 
організації навчального процесу, інші – методом навчання. Існують й інші підходи, коли самостійну 
роботу розуміють як засіб досягнення конкретної мети, спосіб здобуття знань з різних джерел. 

У педагогічному словнику самостійна робота визначається як "діяльність учня в процесі навчання, 
яку він виконує по завданню вчителя під його керівництвом, але без його безпосередньої участі" [5]. У 
педагогічній енциклопедії самостійну роботу визначено як "різноманітні види індивідуальної та 
колективної діяльності учнів, що здійснюються на класних і позакласних заняттях або вдома за 
завданнями, без безпосередньої участі вчителя"[6]. Але незалежно від точності формулювання 
визначення самостійної роботи кожен  викладач має певне розуміння поняття самостійної роботи. Аналіз 
літератури вказує і на те, що існуючі розробки для організації самостійної роботи не завжди 
задовольняють потреби навчального процесу в коледжі. У світлі вимог сьогодення актуальним є пошук 
таких форм самостійної навчальної роботи у коледжах, коли допомога і контроль з боку викладача не 
пригнічуватимуть самостійності та ініціативи студента, а навпаки спонукатимуть його самостійно 
організовувати свою навчальну і позанавчальну діяльність, контролювати її, одночасно виховуючи в собі 
самостійність як рису характеру.  

Під самостійністю розуміють здатність суб’єкта діяльності організовувати і реалізовувати свою 
діяльність без стороннього керівництва і допомоги. Самостійність є основою активності, ініціативності, 
творчості, наполегливості, тобто таких якостей, що характеризують сучасного професіонала [2]. 

Специфічною особливістю організації навчально-виховного процесу в коледжі є те, що він 
ґрунтується на тісному взаємозв’язку загальноосвітньої і спеціальної підготовки майбутнього 
спеціаліста, який здійснюється перш за все в системі міжпредметних зв’язків. Такі міжпредметні зв’язки 
є важливим компонентом у формуванні творчої, самостійної особистості, грамотного спеціаліста. 

Характер і зміст міжпредметних зв’язків для різних професій різний. Якщо коледж технічного 
спрямування, то велика увага в ньому приділяється саме вивченню математики. 

 Специфіка математики як навчальної дисципліни визначається універсальністю її ідей і методів, що 
знаходять широке застосування в інших галузях науки і в практичній діяльності людини. Тому знання 
математики є необхідною складовою підготовки майбутнього спеціаліста. Так, наприклад, при підготовці 
майбутніх дорожніх будівельників професійну направленість мають розділи: "Геометричні тіла", 
"Рівняння фігур на площині". 

Сьогодення висуває нові завдання в галузі економічної освіти. І математика зобов’язана прийти на 
допомогу економічним дисциплінам. Адже грамотне виконання розрахунків, застосування спеціальних 
математичних методів – важлива складова економічної грамотності майбутнього фахівця. 
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Отже, одним із мотивів, що стимулює інтерес до навчання, зокрема до вивчення математики, може 
бути практична значимість матеріалу, який вивчається, зв’язок із майбутньою спеціальністю. І процес 
навчання першокурсників бажано організувати таким чином, щоб викликати у студентів прагнення 
застосовувати  знання в нових умовах, діяти ініціативно, шукати нестандартних рішень, спираючись при 
цьому на набуті знання. 

Зокрема, при розв’язуванні задач із стереометрії потрібно вимагати від студентів обґрунтовувати 
кожне геометричне твердження, що у свою чергу передбачає виховання вміння відстоювати власну 
позицію, аргументувати обраний шлях певними фактами. Адже в перспективі на кожного студента 
очікує захист курсових і дипломного проектів, коли зазначені вміння і навички стануть необхідні у 
повному обсязі. 

Однак потрібно зазначити: не всі студенти-першокурсники впевнені, чи вірно вони обрали майбутню 
професію, чи це справді те, чому вони прагнуть присвятити власне життя. Молоді люди вступають у 
коледж у віці 15-16 років, коли життєва позиція ще чітко не сформована, і свій вибір вони часто 
здійснюють під впливом оточення. За декого з них, можливо, цей вибір здійснили батьки, керуючись 
власними міркуваннями і досвідом. 

Соціологічні і психологічні дослідження, проведені в різних ВНЗ країни, показують: частка студентів, 
головними мотивами навчально-пізнавальної діяльності яких  є пізнавальні і професійні інтереси, зовсім 
невелика і в різних вибірках складає від 8 до 38% [1]. 

Отже, професійне спрямування викладання не повинне стати єдиним мотивом самостійної навчальної 
діяльності. Кожен викладач має знаходити ще й інші мотиви плідної навчальної праці, спираючись при 
цьому на індивідуальні інтереси, особливості кожного студента. Такими мотивами можуть стати 
особистісні мотиви, вирішення життєвих проблем, економічна зацікавленість у майбутній професії, 
самоутвердження особи, спілкування та ін.    

Ще одна особливість організації навчального процесу в коледжі: навчання  першокурсників 
відбувається в умовах досить напруженого режиму. Протягом першого року їм доводиться оволодіти 
знаннями в обсязі програм 10-11 класів загальноосвітньої школи. Це досить важко. Наприклад, деякі 
студенти просто не готові ще вивчати стереометричні фігури, оскільки, в силу свого віку, не володіють 
достатньою для цього просторовою уявою. Тому викладач, який працює з першокурсниками, має бути 
дуже уважним, терпимим, поступово формуючи необхідні уявлення і навички. Адже саме на першому 
курсі закладається фундамент для подальшого вивчення спеціальних дисциплін. 

Слід також враховувати, що рівень підготовки студентів-першокурсників, навіть при однакових 
оцінках в атестаті, різний. Зрозуміло: вони навчались в різних школах. А оцінка в атестаті, як відомо, 
часто має дещо суб’єктивний характер. 

Загальноприйнятим є і той факт, що випускники шкіл мають різні ступені сформованості самостійної 
навчальної діяльності (виділяють три таких рівні: високий, проміжний, низький) [1]. 

Успішність навчальної діяльності у самостійній роботі залежить від типу і рівня труднощів, які 
виникають у ході такої роботи. Тому вивчення труднощів у навчальній діяльності студентів допомагає 
виявити індивідуальні особливості учнів, краще організувати їхню самостійну роботу. 

Для такого дослідження були розроблені адаптовані анкети для самооцінки студентами ступенів 
труднощів, на які вони наштовхуються в ході самостійної роботи в навчальній діяльності з курсу 
математики. При цьому використовувалась експертна оцінка кожного інтелектуального вміння. За її 
результатами було складено анкети, що вміщували 16 ознак, які можна розділити на дві групи: труднощі, 
що залежать від рівня сформованості навчальних інтелектуальних вмінь (осмислення навчального 
матеріалу, виділення в тексті головних ідей, формулювання висновків та ін.);  труднощі в умінні 
організувати власну самостійну роботу (здійснення самоконтролю своєї навчальної діяльності, 
організація власної діяльності з вивчення теоретичного матеріалу та у роботі над практичними 
завданнями тощо). 

Студенти оцінювали свої труднощі за такою шкалою: "5" балам відповідав високий рівень труднощів, 
"4" – достатній, "3"- середній, "2" – низький, "1" – відсутність труднощів [3]. 

Аналіз анкет дозволяє стверджувати, що студентів майже однаково турбують труднощі як першої, так 
і другої групи. Найвище ними оцінюються такі ознаки: розв’язування задач, не користуючись зразком 
(3,26±0,82), організація власної діяльності у роботі над практичними завданнями (2,12±0,25), 
встановлення закономірностей і залежностей (1,72±0,36). 

Додатково було встановлено: рівень труднощів у студентів з низькою успішністю в цілому більш 
високий. Але аналіз отриманих даних вказує і на те, що переважна більшість  таких студентів вважає, 
ніби вміє організувати свою самостійну діяльність.  Насправді ж це далеко не так. Тому слід взяти до 
уваги і той факт, що велика група студентів ще не вміє себе адекватно оцінити. Отже, виникає потреба в 
додатковому дослідженні рівня самооцінки студентами їх особистих якостей, що, у свою чергу, також 
сприятиме покращенню організації самостійної роботи.   
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Не менш серйозної уваги потребує період адаптації, звикання нового поповнення студентів до 
режиму навчального закладу, до нових викладачів. І саме в цей період одночасно з повторенням 
матеріалу повинна розпочинатися цілеспрямована робота по формуванню в них умінь самостійної праці. 
Оскільки незважаючи на дев’ятирічне навчання в школі, у багатьох новачків немає достатнього досвіду 
самостійної роботи.  А вимога самостійно опрацювати матеріал, не пояснивши попередньо, як це краще 
зробити, навряд чи допоможе студенту. 

Викладач повинен постійно тримати під контролем самостійну діяльність студентів, корегувати її. 
Але потрібно бути уважним щодо оцінювання такої роботи. Існує категорія студентів, для яких 
негативна оцінка може стати поштовхом  до відмови від подальшої самостійної діяльності. Тому на 
перших етапах організації самостійної роботи доцільно уникати низького оцінювання її результатів, а 
навпаки, підтримувати віру студентів у власні сили, в успішність їхньої діяльності, вчасно надаючи 
необхідну допомогу. Адже підлітки вболівають за свій авторитет, для них необхідним є постійне 
підтвердження успішності власної діяльності. І навіть у тому випадку, коли вони дійсно роблять 
"помилки". 

Почуття задоволення, яке виникає при вдалому розв’язанні задачі, від самостійно і творчо виконаної 
роботи допоможе подолати психологічний бар’єр у навчанні. Тому іноді доцільно штучно створювати 
такі ситуації, коли студент обов’язково виконає запропоноване йому посильне завдання, не 
здогадуючись, наскільки "складним" воно було насправді.    

Варто також зазначити, що самостійна робота студентів може бути по-справжньому якісно 
організованою лише в процесі самостійної, творчої праці викладача. Хоча кожен, хто працює з 
учнівською аудиторією, погодиться: набагато простіше самому пояснити матеріал, ніж спонукати 
студента до активної самостійної розумової праці. 

 Отже, самостійна робота студентів – це один з найбільш важких моментів організації навчального 
процесу. На жаль, на сьогодні не можна вважати проблему організації самостійної роботи цілком 
вирішеною. І коледж не є винятком. Тому наше дослідження передбачає розробку комплексу методів для 
створення таких педагогічних умов організації самостійної роботи студентів коледжу, що сприятимуть 
ефективному вирішенню цієї проблеми. 
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Королюк Е.Н. Особенности организации самостоятельной работы студентов колледжа. 

Рассмотрено особенности организации самостоятельной работы студентов колледжа. 
Проанализировано трудности студентов по организации собственной учебной деятельности. 

Korolyuk О.М. Peculiarities of organization of students’ independent work at the college. 

The author researches the peculiarities of organization of students’ independent work at the college. The 
difficulties of students’ own learning activities in the process of organization are analyzed in this article. 
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ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ  ВПРАВ НА  РОЗУМОВУ  І  ФІЗИЧНУ  ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ  СТУДЕНТІВ  
ПЕДАГОГІЧНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ 

Розглядаються особливості впливу фізичних вправ на розумову і фізичну працездатність студентів. 

Проведені за останні роки дослідження підтверджують позитивний вплив фізичних вправ на 
розумову працездатність студентів у різні періоди навчального року [1, 2, 3, 4]. Однак характер впливу 
на організм вправ з переважною спрямованістю на розвиток сили, швидкості, витривалості, їх 
інтенсивність в різні періоди навчального року, судячи з літературних джерел, вивчені недостатньо. 
Цьому аспекту присвячено дане дослідження. Для вивчення характеру впливу на розумову та фізичну 
працездатність фізичних вправ з переважною спрямованістю на розвиток сили, швидкості, витривалості 
ми спланували три варіанти проходження навчального матеріалу з фізичного виховання.  

Таблиця 1 
Показники розумової працездатності у студентів при І, ІІ і ІІІ варіантах планування навчального 

навантаження у процесі занять із фізичного виховання 
 

Місяці року Тести Варіант 
планування ІХ ХІ ХІІ ІІ ІІІ ІV V 

1 190 174 260 260 245,5 248,3 274 
2 213 210,4 209 283,3 289 297 309 Проста рухова реакція 
3 295 299 338 291 295 324 347 
1 1014 1209,1 1214 1228,2 1304 1269 1252 
2 1008 1211 1207,3 1217,6 1244 1201 1187 Коректурні проби.  

Кількість проглянутих знаків 
3 1037 1150 1078 1213 1207 1186 1161 
1 7,20 7,38 7,45 7,25 7,38 7,43 7,44 
2 7,55 8,13 8,25 8,09 8,17 8,24 8,32 Швидкість розумових процесів. 

Кількість вирішених прикладів 3 7,59 8,20 8,32 8,13 8,26 8,31 8,41 
1 304,4 313 326,2 332 334 337 343 
2 308 308 301 293 297 296 290 Частота рухів кисті  
3 299 302,1 307,4 320 312 312,2 316,5 

 
Таблиця 2 

Динаміка показників фізичних якостей у студентів на протязі навчального року при І, ІІ і ІІІ варіантах 
планування навчального навантаження у процесі занять із фізичного виховання (середні величини) 

 
Місяці року Види фізичних вправ Варіант 

планування ІХ ХІ ХІІ ІІ ІV V 
1 4,06 3,99 3,94 3,93 3,96 3,93 
2 4,05 4,1 4,09 4,1 4,12 4,11 Рівень швидкісних якостей  

(біг 3 х 20 м) 3 4,1 4,1 4,1 4,09 4,1 4,12 
1 154 168 171 174 178 179 
2 155 159 161 161 163 165 Швидкісно-силова проба  

(стрибки в довжину з місця) 
3 157 160 161 162 165 166 
1 1:18,6 1:16,0 1:20,0 1:19,2 1:17,6 1:13,4 
2 1:19,0 1:18,4 1:21,1 1:20,8 1:20,3 1:18,2 Рівень витривалості  

(біг 300 м) 3 1:18,8 1:18,2 1:21,3 1:20,5 1:19,8 1:18,1 
1 6,6 8 9 8 9 9 
2 12 12 12 13 14 15 

Рівень силових якостей  
(жим штанги 15 кг  
на кількість раз) 3 9 10 11 11 12 13 

 
Перший варіант, за яким займались студенти, передбачав: в першій половині семестру заняття 

проводилися на розвиток швидкісних, швидкісно-силових якостей, швидкісної витривалості; з другої 
половини семестру заняття планувалися на виховання силових якостей, силової і загальної витривалості. 
При даному розподілі занять швидкісні, швидкісно-силові якості розвивалися в першій половині 
семестру в період високої працездатності студентів, з другої половини семестру ставилася задача: за 
допомогою фізичних вправ зменшити небажані зміни, що виникають під впливом розумової праці. 
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Другий варіант передбачав у першій половині семестру основну увагу приділяти вихованню загальної 
витривалості, силових якостей, силової витривалості; з другої половини семестру основне спрямування 
ставилося на розвиток швидкості, швидкісно-силових якостей, швидкісної витривалості. 

Третій варіант передбачав проходження матеріалу за програмою ВНЗ для І-ІІ курсу. В якості 
досліджуваних були студенти І і ІІ курсів природничого факультету ЖДПУ імені Івана Франка у 
кількості 60 чоловік, віком 17-18 років, заняття проходили регулярно по 4 години на тиждень. 

Методика дослідження. 
1. Визначення загальної розумової працездатності на конкретних таблицях В.Я. Антімова [4] в трохи 

зміненому варіанті. 2. Визначення швидкості розумових процесів рішення 10 простих прикладів 
протягом хвилини. 3. Визначення простої рухової реакції. 4. Визначення швидкості рухів кисті. 5. 
Визначення впливу фізичних вправ на деякі сторони фізичної працездатності. 

Для визначення зрушень у розвитку швидкісних якостей – біг 3 х 20 м, силових якостей – жим штанги 
15 кг на кількість разів, витривалості – біг 300 м, швидкісно-силових якостей – стрибки в довжину з 
місця – 3 рази. Крім того: а) досліджувався пульс до і після занять з фізичного виховання;  артеріальний 
тиск до і після занять з фізичного виховання. 

Про характер і глибину зрушень функціональної діяльності центральної нервової системи ми судили 
зі змін латентного часу простої рухової реакції, швидкості розумових процесів за конкретними пробами 
та іншими методиками. 

Зміни фізичної працездатності аналізувались за даними тестових вправ, які проводились у кінці 
кожного місяця. 

Аналізуючи зміни показників реакції пульсу і артеріального тиску протягом навчального року, можна 
відмітити, що значне збільшення показників пульсу і артеріального тиску у студентів ІІ і ІІІ груп в кінці 
семестру свідчить про погіршення пристосовуваності серцево-судинної системи до навантажень. 

Зіставляючи суб’єктивну оцінку самопочуття студентів, зміни реакції пульсу, артеріального тиску й 
інших показників, ми переконуємось у ефективності системи фізичних вправ, що застосовується 
студентами І групи. Помірна спрямованість занять з фізичного виховання в кінці семестрів на розвиток 
сили, силової, спеціальної і загальної витривалості у більшості випадків підвищує фізичну 
працездатність і позитивно впливає на розумову працездатність. Про це свідчать дані, представлені в 
таблицях 1 і 2. Крім того, успішність студентів І групи в зимову та літню сесію вище, ніж у студентів ІІ і 
ІІІ груп. 

На основі вищевикладеного можна зробити висновки: 1. Зміни показників стану нервово-м’язової 
системи студентів, що займаються за трьома варіантами планування навчального навантаження у процесі 
занять із фізичного виховання неоднакові: більш суттєві позитивні зрушення у студентів, що займаються 
за першим варіантом. 2. Установлена ефективність впливу фізичних вправ помірної інтенсивності в кінці 
семестрів на рівень фізичної та розумової працездатності. 
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Akhmetov R.F. The influence of physical training exercises on physical and intellectual capacity for work of 
the students of а pedagogical university. 

The article deals with the problem of influence of physical training exercises of different types on intellectual 
and physical capacity for work of the students. 
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ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА ЗА МОДУЛЬНО-
РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

Подана коротка характеристика професійної роботи вчителя як психолога-проектувальника 
в умовах сучасної школи. Наведені приклади з досвіду вчителів-практиків 

ЗОШ № 10 м. Бердичева та ЗОШ № 46 м. Херсона. 

Одним із стратегічних завдань реформування українського шкільництва є заміна авторитарно-
дисциплінарної моделі навчання на особистісно-орієнтовану, що потребує "озброєння" вчителя 
оптимальними педагогічними технологіями. З іншого боку, вимагає не тільки поліпшення методики 
навчання, а й пошуку форм і засобів навчання особистості на засадах індивідуалізації, створення умов 
для саморозвитку, самонавчання, осмисленого визначення своїх можливостей і життєвої мети [1:3]. 

В основі модульно-розвивального навчання (за А.В. Фурманом) лежать ідеї гуманістичної психології 
про самореалізовану та самоактуалізовану особистість як важливий компонент творення людини з новим 
типом мислення. 

Гуманістична психологія  підкреслює значення власної творчої активності людини. Не може бути 
самореалізованої особистості без певної діяльності, якій вона служить беззавітно. Люди, які 
самореалізовуються, без єдиного винятку, включені в будь-яку справу, "зовнішню по відношенню до 
них" (А. Маслоу) [10]. 

Кожен, хто вступає в життя, має набути необхідних знань і навичок, які в систематизованому вигляді 
отримує він у процесі навчання, закріплюючи й реалізовуючи набуті знання й навички у своїй 
практичній діяльності. Лише тоді можливий саморозвиток особистості, її "саморух" [4]. 

Технологія модульно-розвивального навчання передбачає наявність психодидактичних умов для 
розвитку природних здібностей учнів шляхом організації різноманітних форм пошуково-дослідницької 
учнівської діяльності і організації навчання не тільки для  накопичення максимальних знань теоретичних 
положень з того чи іншого предмету, а й  на розвиток здібностей до всіх видів розумової діяльності 
(аналіз, синтез, порівняння, систематизація та ін.). 

Нині зроблені практичні кроки щодо створення компонентів програмово-методичного забезпечення 
модульно-розвивального навчання (МРН), які ґрунтуються на поглибленому міждисциплінарному 
вивченні тенденцій розвитку освіти. 

Проблемно-модульна програма забезпечує подання досвіду у вигляді знань, норм і цінностей, 
визначає базовий змістовий простір дидактичного модуля, відкриту взаємоадаптовану єдність на 
практиці психолого-педагогічного, науково-предметного і методично-засобового змісту навчальних 
модулів. Відповідно до вікових та психологічних особливостей вчителі і учні залучаються до 
розвивальної взаємодії, що сприяє психосоціальному зростанню особистості, розвитку її пізнавальних, 
нормотворчих, ціннісних та естетичних новоутворень [2:8-9].  

Проблемно-модульні програми модульно-розвивальної системи - складний засіб управління 
розвивальною взаємодією, що характеризується певним набором ознак. Стрижневу роль тут відіграє 
технологічна модель рівнів структурування змістового модуля, яка, розмежовуючи соціально-
культурний досвід на знання, норми і цінності, дає змогу (залежно від етапу модульно-розвивального 
процесу) виробити принципи, критерії та умови створення проблемно-модульних програм. У нашому 
досвіді створення проблемно-модульних програм ґрунтується на взаємозв'язку і взаємодоповненні 
стратегії і тактики, техніки і досвіду проектно-конструкторської діяльності науковців і практиків [3:6-7]. 

 Стратегія проектування здійснюється на всіх етапах цілісного модульно-розвивального процесу - від 
установчо-мотиваційного до духовно-естетичного, оскільки реалізація нової технології можлива тоді, 
коли відповідні етапи наповнені психолого-педагогічним змістом [1:2-9]. 

На етапі наукового проектування важливо, щоб учитель міг мисленнєво описати процес роботи над 
цим змістом, використовуючи наявні теоретичні, методологічні і технологічні знання (такі інструктивно-
нормативні таблиці опубліковані) [9]. Повне виконання вимог дає змогу вчителеві оптимально вибирати 
дидактичні завдання, організаційні форми, інноваційні методи і прийоми розвивальної взаємодії учнів на 
кожному етапі навчального модуля. 

Для повноцінної реалізації своєї освітньої діяльності вчитель повинен виконувати наступні функції: 
культуротворчу - педагог виконує функцію освітянина, творця соціально-культурного досвіду; 
діагностичну - виявлення рівня потенційних можливостей учнів, врахування їхньої вмотивованості в 
педагогічній діяльності; технологічну  - викладач виконує функцію технолога неперервного освітнього 
процесу, активізує пізнавальну діяльність учнів, спонукає їх до самоосвіти, саморозвитку, 
самоактуалізації; психологічну - педагог є професійним психологом, який враховує індивідуальні 
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відмінності учня, спроможний сприймати та розуміти його як універсума, індивіда, особистість, 
індивідуальність [5]. 

Досвід нормотворення у системі експериментального навчання показує, що програмово-методичне 
забезпечення може мати завершений вигляд, коли будуть створені зразки всіх п'яти складників програми 
(з досвіду роботи вчителя зарубіжної літератури, вчителя методиста ЗОШ № 10 м. Бердичева 
Л.В. Вечерової та вчителів ЗОШ І- ІІІ ступенів № 46 м. Херсона). 

1. Граф-схеми на відміну від звичайних календарно-тематичних планів дають змогу вчителеві 
активно і самостійно перебудувати навчальні програми на весь навчальний рік, забезпечуючи соціально-
культурну адаптацію освітнього змісту до умов діяльності національної школи (документ для вчителя в 
учня). 

Вчителі-предметники, які працюють за модульно-розвивального навчання, шляхом створення граф-
схем своїх предметних курсів обґрунтовують шляхи та етапи відбору соціально-культурного досвіду (у 
вигляді ланцюжка культурологічних категорій, які закладають при осяганні навчального курсу чи теми). 
Використовуючи різні способи блокування предметного матеріалу та проектно-графічний спосіб його 
організації, стимулюють пізнавальну активність як учителя, так і учнів. Універсальні моделі граф-схем 
передбачають здійснення підготовки до модульних занять не поурочно, а системно, відповідно до етапів 
функціонування навчального модуля. Наприклад, Л.В. Вечерова для зарубіжної літератури визначила 
наступну послідовність основоположних категорій, а саме: добро (5-й клас),людяність (6-й), краса (7-й), 
мистецтво (8-й), громадянськість (9-й), гармонія (10-й), духовність (11-й клас) [6:8:9:10]. 

2. Наукові проекти навчальних модулів. Створення їх для всіх предметів загальноосвітньої школи І - 
III ступенів допомагає розкрити керівну роль учителя та активну соціальну позицію учня на всіх етапах 
модульно-розвивального процесу в оволодінні психолого-педагогічним, навчально-предметним, 
методично-засобовим освітнім змістом, крім того, структурується соціально-культурний досвід і 
реалізується змістовий модуль у формі модуля знань, норм і цінностей [6:9:10]. 

3. Програми самореалізації учнів. Програми самореалізації (ПСРу) передбачають поглиблену 
діяльність учня у формуванні не тільки спеціальних і професійних умінь та навичок, але й шляхи 
самореалізації конкретної особистості. А.В. Фурман визначає функціональну роль ПСРу як духовно-
індивідуальну адаптацію освітнього змісту до особистісних потреб та індивідуальності учня" [9]. Метою 
учнівської діяльності за ПРСу є презентація соціально-культурного змісту як найвищі досягнення нації і 
людства загалом (А.В. Фурман). Програми самореалізації учня розробляються вчителями ЗОШ І - ІІІ 
ступенів № 46 м. Херсона. Так як ПСРу направлена на конкретного учня чи невелику групу учнів з її 
специфічними  запитами, системою цінностей і цільових установок, то варіанти її можуть бути 
різноманітними. Вони залежать від багатьох факторів, а саме: вікових особливостей учнів; предмету 
навчання; форми проведення занять; мети навчання і змісту навчального матеріалу; форми "виходу" 
учнівської пошукової діяльності. 

Однак, не дивлячись на варіативність ПСРу, існують ознаки, які характерні для всіх програм: 
І. Цільовий банк дій (постановка цілей, структурно-часова модель). ІІ. Банк інформації (алгоритм 
пошуку, теоретичні викладки). ІІІ. Методичне керівництво щодо досягнення поставлених дидактичних 
цілей (система робіт по рефлексії, форма і обсяг виконаних робіт та ін.). 

Дані програми не є обов’язковим компонентом навчальної програми (як по суті не можна зобов’язати 
бути розумним, щасливим, розвиненим), учні вибирають її відповідно до своїх нахилів, уподобань, 
зацікавленості. Крім того, учні вибирають і швидкість виконання завдань, тому структурночасову 
модель, яка подається  на початку ПСРу, вони заповнюють  самостійно (відбувається формування 
навички планування своєї діяльності). Всі завдання ПСРу побудовані таким чином, що дають можливість 
не тільки поглибити знання учня з предмету, але й охопити його вивчення більш широко у зв’язку з 
явищами суспільного, культурного життя людства. Так, питання з літератури логічно об’єднують у собі 
явища живопису, музики, філософії, соціології, культури і т.д.. Навчальні проблеми ПСРу націлюють 
учня на дослідницьку діяльність, пошук додаткової інформації з довідників, періодичної  преси, 
монографії відомих вчених. Мотивація подібної учнівської діяльності заключена в саморозкритті себе як 
неординарної особистості, яка здатна творчо переосмислити набуту інформацію. Програма ставить учня 
в умови "непрокладених шляхів", де підсумок вирішення, дії залежать від самого учня. Завдання ПСРу 
націлені на злиття та розвиток образного й  абстрактного типів мислення, тому в них використовуються 
малюнки, схеми, таблиці, графіки, алгоритми. Перед учнями ставляться не тільки творчі завдання, але й 
пропонується форма реалізації цих завдань (повідомлення, доповіді, реферати, міні-дослідження) і обсяг 
роботи (кількість пунктів планів, часу повідомлення і т.д.). Над ПРСу можна працювати як 
індивідуально, так і в групі. Вони дають можливість для побудови нестандартних занять при групових 
формах навчання, закладаючи при цьому всю гаму дидактичної мети: вміння колективно працювати, 
розвиток діалогічної і монологічної мови, захист своєї точки зору з певного питання, акцентування уваги 
на найбільш важливих моментах проблем, які вивчаються, і т.д. ПСРу використовується для реалізації 
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різноманітних форм і методів пошуку учнівської діяльності: мозкової атаки, методу аперцепції і 
інтеракції, методу "групи шуму", панельна дискусія і т.д. 

Їх можна використовувати для випереджаючого завдання на занятті, індивідуальній роботі, для 
проведення факультативних занять з групою найбільш зацікавлених дітей. Пропонуємо фрагмент 
програми самореалізації з курсу "Література. 6 клас" з теми "На зорі культури людства". Гомер 
"Одіссея". У цілому форма модуль з теми включає в себе 12 міні-модулів, мета яких – дати уявлення 
підліткам про глибокі взаємозв’язки сучасного літературного процесу з джерелами світової літератури на 
базі вивчення міфології  стародавньої Греції, Індії, Скандинавії, Америки, слов’янської усної народної 
творчості і основоположників світової літератури Гомера, Езопа, а також вказати на коріння сучасних 
суспільних і культурних процесів.  

Так шестикласник, який вибрав завдання № 1, концентруючи увагу на запитаннях про авторство поем 
"Іліада" та "Одіссея", повинен був скористатися монографією С.І. Рацига "Історія давньогрецької 
літератури". Зацікавленість до поставленої проблеми примусила його подолати складну академічну мову 
наукового видання, усвідомити суть наукових суперечок, звернутися до тлумачного словника і словника 
літературних термінів, одержати консультацію вчителів і виділити матеріали в доступній формі. 

 На захист своєї роботи учень витратив 2-3 хвилини, але при цьому,  розробляючи програму, відчув 
смак пошукової діяльності, придбав цікавий фактичний матеріал з галузі культури, літератури, історії, 
познайомився з новими поняттями, термінами. Йому довелося займатися аналізом одержаного 
фактичного матеріалу і розпочати його систематизацію. Як бачимо за таблицею, учень включив себе в 
коло авторів теорій, тим самим його самооцінка себе як вільно мислячої, самоактуалізованої особистості 
дає можливість думати, що наступного разу він із задоволенням вибере "необов’язкове" творче завдання, 
щоб одержати відчуття самостійності, радості праці і досягнення. 

4. Розвивальні міні-підручники. Забезпечують смислово-психологічну адаптацію освітнього змісту 
до соціально-культурного досвіду та індивідуальних можливостей учнів. Розвивальний міні-підручник - 
наочне і компактне відображення окремого навчального модуля як цілісного фрагменту зазначеного 
досвіду, що зафіксований у державній і проблемно-модульній навчальних програмах і тотожний 
розділові чи темі традиційного підручника. Робота з міні-підручником вимагає від учня наступності в 
оперуванні науковими знаннями (теорії, закони, поняття і т.п.), у соціальному нормотворенні (плани, 
програми, інструкції, методики тощо) і в ціннісно-естетичному збагаченні власного ментального досвіду 
(ідеї, ставлення, оцінки, переконання тощо). Крім того, як засіб самоуправління і саморозвитку 
особистості учня, міні-підручник дає змогу використовувати різні форми і види пошукової активності. 

Одна з основних особливостей міні-підручника полягає в тому, що він чітко окреслює пізнавально-
регуляційний простір, тобто певну систему інформаційних, смислових і рефлексивних засобів, які 
допомагають учневі набувати ментального досвіду, стимулюють психічні новоутворення. 

Логічним завершенням модульно-розвивального процесу є створення сценарію модульних занять. На 
відміну від плану-конспекту уроку, в якому відображено його хід та зміст навчальних вправ, сценарій 
відображає розвивальну, проектно-конструкторську  взаємодію вчителя і учня та фіксує композиційний 
план, психолого-педагогічне і методично-засобове наповнення навчання. Технологія модульно-
розвивального навчання чітко організує психологічне зростання вчителя і учня під час вивчення теми. 

Учитель і учень є виробниками і носіями кращого соціально-культурного досвіду нації і людства, 
відбувається саморозвиток та самоактуалізація на рівнях суб'єкта, особистості, творення вчинків істини, 
краси, добра. Про що й звітують учні і вчителі на тематичних залікових заняттях.  

1 міні-модуль  
Тип: Контрольно-рефлексивний. 
Тема: Роздуми над сенсом життя в літературі народів Сходу. 
Мета: 1. Контроль засвоєння матеріалу з теми "Література народів Сходу" в ході опрацювання блоку 

контрольно-рефлексивних питань. 2. Розвиток творчої рефлексії, збагачення ціннісно-естетичної   сфери 
особистості. 3. Виховання відданості обов'язку, ідеї розуміння значущості повноцінного духовного життя 
людини, поваги до її   вільного волевиявлення. 

Обладнання: Магнітофон, касета з записом фрагменту з "Шахерезади" Римського-Корсакова. 
Реалізація психолого-педагогічного змісту. 
І. Емоційний настрій учнів на сприйняття матеріалу. (Звучить музичний фрагмент). 
На тлі музики - слово вчителя. 
Тихо лине музика, так тихо, як людське життя, так мудро, як людська думка. Музика Сходу... 
II. Постановка нових навчально-виховних цілей (оголошення теми, мети заняття, мотивація 

навчання). 
Протягом наших занять ми прислухалися до життя Сходу, відображеного в його культурі. Життя 

мудрого, тому і невипадково сенс життя – саме та категорія, яка вбирає найголовніше, що є в східній 
літературі і що тривожить розум та серця усіх людей. Як, чому, заради чого живе людина? Отже, тема 
нашого модульного заняття: "Сенс буття як головна філософсько-естетична категорія пізнання людиною 
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власного життя". Тема першого контрольно-рефлексивного міні-модуля визначена в міні-підручниках. 
Прогляньте, що ви повинні знати, нормувати, цінити, та алгоритм роботи на 1 міні-модулі. 
Головна мета: контроль головних понять теми та вашого особистого осмислення їх. Це дуже 

важливі етапи: ви зможете перевірити рівень засвоєння матеріалу і ще раз замислитись над 
важливішими питаннями людського існування. 

А зараз визначте власний рівень психологічної готовності до початку заняття та позначте на полях 
номери питань, які викликають певні труднощі. Тепер звернімось до контрольно-рефлексних питань. У 
карточці само-  та взаємоконтролю не забудьте поставити оцінки за відповідь учнів. 

III. Опрацювання блоку рефлексних питань. IV. Підведення підсумків заняття. V. Взаємо- і 
самооцінка учнів. 

Таким чином, видно, яка велика проектно-конструкторська робота повинна бути проведена вчителем 
при підготовці до занять, створенні програмово-методичного забезпечення. Все це вимагає від них 
проходження наступних етапів проектної діяльності ( за В. Казміренком), а саме: емоційний: здійснення 
освітньої діяльності на основі паритетної співдіяльності, створення сприятливого емоційно-
психологічного клімату, а відтак гуманізація взаємин; завдання проектувальника — розвиток особистості 
учня через взаємоповагу, взаємоприйняття, які спричинюють внутрішнє зростання, формують духовну 
індивідуальність; оцінюючий (полімотиваційний): виявлення мотивів діяльності, ціннісних орієнтацій 
учнів шляхом пізнання їхнього внутрішнього світу (спрямованість, характер, здібності); завдання 
проектувальника - постановка навчально-виховних цілей, актуалізація позитивних мотивів і бажань та 
подальший їх позитивний культурний розвиток; когнітивний (мисленнєвий): створення сприятливих 
умов для пошукової, пізнавальної, регуляційної і духовної активності учнів; завдання проектувальника - 
організація проблемно-діалогічного простору, передбачене осмислення та моделювання освітнього 
змісту; виконавчий (практичний): розуміння значення теоретичного у соціальному житті, освоєння вмінь 
і норм його практичного використання, систематизація світоглядних знань; завдання проектувальника — 
виявлення міжпредметних зв'язків, створення програми адаптивного переходу здобутих знань і норм у 
ментальний досвід життєтворчості студентів, а відтак спонукання їх до творчої рефлексії, самопізнання і 
самоствердження. 

Отже, професійна підготовка вчителя має передбачати функціонування його як психолога-
проектувальника, оскільки саме проектна діяльність освітнього процесу дає змогу впроваджувати 
інноваційні технології, здійснювати цілеутворення і прогнозування навчально-виховних завдань, реально 
впливати на підвищення ефективності соціальної взаємодії в аудиторії. 
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Семенюк Т.В. Проектно-конструкторская деятельность педагога за модульно-розвивающего 
обучения. 

Дана краткая характеристика профессиональной работы учителя, как психолога-проектировщика в 
условиях современной школы. Приведены примеры педагогического опыта учителей-практиков 

ООШ 1-111 степеней № 10 г. Бердичева и ООШ 1 - 111 степеней № 46 г. Херсона. 

Semenuyk T.V. Project-constructing activity of a teacher according to the modul-developing teaching. 

A short characteristic of a teacher’s professional activity as a project making phycologist in the conditions of a 
modern school is represented. Experience examples of Berdychiv secondary school № 10 and Cherson 

secondary school № 46 practical teachers are shown. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ВИВЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ СТЕРЕОМЕТРІЇ 

На основі аналізу програм з математики, шкільних підручників і навчальних посібників із стереометрії 
визначено особливості вивчення геометричних тіл у різні періоди, виділено основні типи структури 

вивчення розділу "Геометричні тіла", подано табличну систематизацію основних тем. 

Повсякденне життя людини, побут, професійна діяльність і вся навколишня природа пов’язані з 
просторовими геометричними об’єктами: призмами, пірамідами, конусами, циліндрами, кулями та їх 
комбінаціями. Часто виникає практична необхідність визначити об’єм чи поверхню об’єктів природи та 
побуту, дослідити їх взаємне розташування та визначити оптимальні розміри. Дослідження 
геометричних тіл є первинним видом інтелектуальної діяльності людства. Геометрія вивчає просторові 
форми та їх відношення і тому використовується скрізь, де потрібна найменша точність у визначенні 
форми і розмірів. Встановлено, що кожний десятий винахід робиться із застосуванням геометрії за 
рахунок вибору зручної форми, вдалого розташування, тощо. Інженерам, архітекторам, будівельникам, 
дизайнерам, модельєрам, вченим, дослідникам у найрізноманітніших галузях науки необхідні ґрунтовні 
знання геометрії, зокрема знання про геометричні тіла. 

Геометрія є одним із засобів інтелектуального розвитку людини, має велике розвиваюче значення, 
стимулює розвиток творчих здібностей. Цей предмет природно пов’язує можливості гармонійного 
розвитку образного та логічного мислення учнів. А курс стереометрії в рамках дедуктивної структури 
оперує уявленнями візуального просторового характеру. Людину оточують геометричні тіла 
найрізноманітніших форм. Багату колекцію геометричних тіл дають нам геологічні і біологічні об’єкти. 
Просторові  геометричні фігури є предметом вивчення стереометрії. Тому потрібно розглядати процес 
навчання стереометрії ще і як надбання учнями необхідних загальнолюдських знань і цінностей. Для 
забезпечення засвоєння знань з цього розділу необхідно здійснити орієнтацію на особистість учня і 
використати специфіку програмного матеріалу про геометричні тіла, які вивчаються в 11 класі. 

Різні аспекти проблеми вивчення геометричних тіл знайшли своє відображення в історії розвитку 
передових ідей в методиці геометрії (С.О. Гур’єв, М.В. Остроградський, А.Ю. Давидов, Н.А. Ізволь-
ський, М. Кравчук, О.М. Астряб, І.Є. Шиманський, І.Ф. Тесленко) та розробляються у багатьох напрямах 
на сучасному етапі. 

Розробкою змісту, форм і методів вивчення геометрії, зокрема стереометрії, займалися М.І. Анто-
ненко, Г.П. Бевз, Н.В. Гібалова, Н.А. Глаголєв, Я.М. Жовнір, С.В. Іванова, А.П. Кисельов, А.Л. Пікус, 
О.В. Погорєлов, В. Тадеєв, В. Д. Чайковський, Л.Г. Філон. Науково-методичне забезпечення процесу 
навчання геометрії розробляли Л.С. Атанасян, В.Г. Бевз, М.І. Бурда, В.Ф. Бутузов, Т.В. Гришина, 
С.Б. Кадомцев, Л.С. Кисельова, В.М. Клопський, Г.М. Литвиненко, Е.Г. Позняк, З. А. Скопець, 
Ж. Султанов, Н.А. Тарасенкова, Б.Л. Фуртак, Т.М. Хмара, М.І. Ягодовський. 

Навчанню учнів розв’язанню стереометричних задач присвячені праці Г.П. Бевза, А.В. Горохольської, 
Е.Е. Жумаєва, В.Г. Коровіної, І.А. Кушніра , М.І. Лисової, Н.М. Пономаревої, Р.П. Ушакова, А. Халікова, 
В.П. Хмеля. Методикою впровадження діагностики навчальних досягнень, організацією тематичного 
контролю, використанням нових інформаційних технологій займаються Я.С. Бродський, О.В. Вітюк, 
Б.П. Ерднієв, Н.В. Кульчицька, О.Л. Павлов, О. Рудик, З.І. Слепкань, В.О. Швець. Формування геомет-
ричних уявлень і розвиток просторової уяви досліджували С.Б. Верчено, І.Г. Вяльцева, Г.Д. Глейзер, 
Б.М. Зозуляк, Г.І. Лернер, Н.В. Кульчицька, Н.Д. Мацько, М. Мухаммедов, І.С. Якиманська. 

Проте тільки деякі автори докладно розглядають вивчення розділу "Геометричні тіла", в той час коли 
він вимагає специфічного підходу і має вирішальне значення для розвитку особистості. Актуальність 
нашого дослідження зумовлена тим, що довгі роки (майже 20 років) вивчення геометрії велося за 
підручником О.В. Погорєлова, тим часом з’явилися нові підручники з геометрії інших авторів: Г.П. Бев-
за, В.Г. Бевз, Н.Г. Владімірової; М.І. Бурди, О.С. Дубинчук, Ю.І. Мальованого; Я.С. Бродського, 
О.П. Павлова, А.К. Сліпченка; І.М. Смирнової, В.О. Смирнової. Крім того, з’явився ряд посібників для 
учнів і вчителів, написаних на основі досвіду викладання авторами в загальноосвітніх школах та ліцеях, 
утворених при вищих навчальних закладах. 

Вказані підручники мають відмінності у структурі подання матеріалу, що дає можливість здійснити 
різні підходи до вивчення геометричних тіл. В даній статті на основі проведеного аналізу ряду 
підручників, посібників із стереометрії та вивчення особливостей навчальних програм з геометрії нами 
виділено чотири типи структури вивчення розділу "Геометричні тіла", для яких пропонується таблична 
систематизація основних тем, яка дає уявлення про головні змістові лінії цього розділу. 

Вибравши той чи інший підхід, вчитель повинен спиратися на діючу програму з математики, яка 
визначає зміст цього розділу. Тим часом програми з математики з 1958 по 2003 рік кардинально 
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змінювалися 7 разів. Ці зміни можна простежити за складеною нами таблицею. Вивчення особливостей 
цих змін дає можливість зробити висновок, що розділ "Геометричні тіла" є найбільш стабільним 
розділом стереометрії, але підходи до вивчення тем змінювалися. Нами виділено таких сім основних 
етапів: 1958-1960 рр., коли вивчення цієї теми відбувалося за двома змістовими лініями (многогранники і 
тіла обертання); 1961-1965 рр. – перехідний період; 1966-1981 рр., коли залишилися ті ж дві змістові 
лінії, але теоретичні основи вивчення розділу змінилися (програма А.М. Колмогорова); 1982-1985 рр. – 
повернення до традиційних підходів у вивченні геометричних тіл (програма Л.С. Понтрягіна). Суттєві 
зміни в програмі відбулися у 1986 році, і період 1987-1990 рр. характеризується тим, що вивчення 
об’ємів тіл і поверхонь тіл обертання було виділено окремими змістовими лініями. Така послідовність 
викладу матеріалу розділу здійснюється в підручнику О.В. Погорєлова.  Наступні періоди: 1991-2000 рр., 
коли вивчення геометричних тіл передбачалося за програмами 11 класу, які містили як і у попередній 
період чотири розділи (властивості і поверхні многогранників, властивості тіл обертання, об’єми тіл, 
площі поверхонь тіл обертання); 2001-2003 рр., коли з’явився новий розділ "Комбінації геометричних 
тіл". Зрозуміло, що не можна залишати однаковими програми протягом кількох десятиріч, але при 
внесенні змін слід враховувати попередній досвід і старі програми. 

Основна мета статті – на основі проведеного аналізу методичної літератури, підручників з геометрії 
різних авторів, відповідності їх до діючих програм виділити основні типи структури вивчення розділу 
"Геометричні тіла", подати табличну систематизацію основних тем і на цій основі визначити переваги 
того чи іншого підходу. 

Зміст і обсяг розділу стереометрії "Геометричні тіла" визначаються навчальними програмами. Тому, 
щоб дізнатися, як вивчали геометричні тіла в шкільному курсі стереометрії,  зробимо огляд програм, 
простежимо, як вони змінювалися та вдосконалювалися у різні періоди розвитку школи.  

За програмами, що діяли до 1917 року в школах та гімназіях, вивчалися призма, паралелепіпед, 
піраміда, поняття про правильні многогранники, рівність і подібність призм і пірамід, циліндр, конус, 
куля та її частини.  

Геометричний розділ першої програми для шкіл України, яку було надруковано у 1921 році, включав 
поняття про геометричні тіла: куб, паралелепіпед, призму, циліндр, конус; обчислення поверхонь і 
об’ємів цих тіл. За програмою не передбачалося точних доведень, досить було уявляти розглядувані 
властивості фігур і вміти застосовувати на практиці.  

З 1924 року, коли в Україні було запроваджено комплекси, вивчення різних програмних питань слід 
було пов’язувати з фізичними явищами та іншими подіями. Математика не вивчалася як окремий 
предмет. Геометричні тіла, їх поверхні, об’єми включалися питаннями до загальних тем. Задачі вчитель 
повинен був складати сам з учнями на основі науково-популярної літератури.  

У зв’язку з поверненням до класно-урочної системи з обов’язковою програмою і стабільними 
підручниками в 1932 році вийшли нові предметні програми з математики. Після внесення в них 
незначних змін у 1938 році програми стабілізувалися і майже не змінювалися до 1954 року. Геометричні 
тіла вивчалися в такій послідовності: призма, циліндр, піраміда, конус, куля. 

При вивченні геометрії за новою програмою 1954 року, в основу якої був покладений принцип 
політехнічного навчання, зверталась увага на розвиток просторових уявлень та конструктивних умінь 
учнів. Систематичний курс вивчення геометричних тіл передбачався в Х класі ("Многогранники" – 30 
год., "Тіла обертання" – 26 год., повторення курсу – 14 год.). Такий розподіл годин зберігався до 1960 
року. У 1961 – 1965 роках відбувався перехід на 11-річне навчання. Тому, наприклад, у 1961 р. вивчення 
геометричних тіл почалося у Х класі, у 1962 році продовжувалося в ХІ класі. У 1965 році одночасно 
закінчували вивчення розділу Х і ХІ класи. З 1966 року школа повернулася до 10-річного навчання, 
вивчення геометричних тіл відбувалося в Х класі. Вивчення елементів стереометрії в VIII класі (16 
годин) було передбачено за програмами  в 1974 – 1980 рр. У 1986 році вивчення многогранників 
почалося у ІХ класі. З 1990 року відбувся перехід на 11-річне навчання, геометричні тіла вивчаються в ХІ 
класі. У 2001 – 2002 навчальному році в ІХ класі введено розділ "Початкові відомості із стереометрії" 
(12год.). 

Аналіз програм різних часів дає змогу стверджувати, що зміст розділу стереометрії "Геометричні 
тіла" – один із найбільш стабільних в курсі шкільної математики. Але з часом необхідно удосконалювати 
підходи до структури розділу, методів введення понять, вибору методів доведення теорем, враховуючи 
вимоги до математичної освіти та досвід попередніх років. 

 Ми виділили чотири основних підходи до побудови структури вивчення розділу "Геометричні тіла". 
З цією метою проведено аналіз послідовності вивчення понять розділу, методів доведень в підручниках 
різних часів.  

Із деякими відмінностями цій схемі відповідають підручники: А.П.Кисельов. Елементарна геометрія. 
Стереометрія [1]; Н.А. Глаголєв. Елементарна геометрія. Стереометрія [2]; В.М. Клопський, 
З.А. Скопець, М.І. Ягодовський. Геометрія 9 – 10 [3]. У названих підручниках окремими змістовими 
лініями виділені теми: "Многогранники" і "Тіла обертання". Спочатку повністю вивчаються властивості, 
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виводяться формули для обчислення площ поверхонь і об’ємів многогранників, потім за таким же 
планом ведеться виклад теми "Тіла обертання". 

Другий тип структури вивчення розділу "Геометричні тіла" подамо за допомогою схеми 2. Така 
послідовність викладу матеріалу розділу характерна для підручників: О.В. Погорєлов. Геометрія 10-11 
[4]; І.Ф. Шаригін. Геометрія 10-11 [5]. Особливістю такої послідовності є те, що об’єми многогранників і 
тіл обертання розглядаються після знайомлення з властивостями цих тіл. Вивчення тіл обертання на 
початку обмежується тільки розглядом властивостей циліндра, конуса, кулі і сфери, а поверхні тіл 
обертання розглядаються тільки після вивчення об’ємів тіл. Така послідовність дозволяє вибудувати 
чітку логічну послідовність викладу теми, забезпечує науковий підхід до побудови теорії.  

Третій тип структури вивчення тем про геометричні тіла розглянемо за схемою 3. За такою схемою 
будуються підручники: Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, Н.Г. Владімірова. Геометрія 10-11 [6]; Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. Кисельова, Е.Г. Позняк. Геометрія 10-11 [7]. При такій послідовності 
спочатку вивчаються властивості і поверхні призми, паралелепіпеда, піраміди, зрізаної піраміди, потім 
властивості циліндра, конуса, зрізаного конуса, площі їх поверхонь, що даються через розгортки, і 
властивості кулі. Об’єми розглядаються послідовно для всіх тіл, а після цього дається строге означення 
площі поверхні як границі відношення приросту об’єму шару до його товщини, на основі якого 
доводиться формула для площі сфери. Така послідовність дозволяє спростити сприймання властивостей 
тіл обертання, коли паралельно розглядаються і їх поверхні, що дає змогу значно розширити коло задач і 
вправ цієї теми. 

Четвертий тип структури вивчення розділу "Геометричні тіла" подамо за схемою 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 1 

Цій схемі відповідають підручники: О.Д. Александров, О.Л. Вернер, В.І. Рижик. Геометрія 10 – 11 [8] 
та О.М. Афанасьєва, Я.С. Бродський, О.Л. Павлов, А.К. Сліпенко. Геометрія 10 – 11 [9]. Характерною 
рисою цього підходу є розгляд з єдиних позицій призм і циліндрів, пірамід і конусів. Така ідея була 
використана деякими авторами дореволюційних підручників, зокрема, Ф. Мочніком та О. Долговим. На 
відміну від підходу сучасних авторів, вони починають з означення призми, а циліндр – це призма, в 
основі якої лежить круг. Аналогічно означаються піраміда і конус. Підхід, здійснений авторами 
підручників [8], [9], не використовує граничного переходу і тому більш сприятливий з наукової точки 
зору. Означення циліндра дається, як тіла, основою якого може бути довільна плоска фігура, а після 
цього виділяються кругові циліндри і призми, як частинний випадок. Аналогічно вводяться поняття 
конуса та піраміди. Крім загального розгляду це має застосування далі при вимірюванні об’ємів та площ 
поверхонь геометричних тіл. Вивчення об’ємів тіл і площ їх поверхонь виділено окремою змістовою 
лінією. 

Розглянувши різні підходи до вивчення розділу "Геометричні тіла", зробимо висновки. На наш 
погляд, потрібно вибирати таку послідовність розгляду, яка краще забезпечує доступність для учнів, 
науковість і логічність при введенні понять та доведенні тверджень, дає змогу розв’язувати широке коло 
задач. Тому ми вважаємо за необхідне розглядати властивості тіл обертання одночасно з вивченням 
формул площ їх поверхонь, що дозволяє спростити сприймання учнями цієї теми, розширює коло вправ і 
задач, які можуть бути використані вчителем. Для забезпечення науковості і логічної послідовності 
викладу матеріалу вивчати об’єми геометричних тіл окремим розділом. 

Підходи до обґрунтувань об’ємів геометричних тіл в різних підручниках є дуже різноманітні, але, на 
нашу думку, недоцільним є використання різних підходів до доведення формул об’ємів різних 

Геометричні тіла 

Циліндри і 
призми 

Конуси і 
піраміди 

Многогранни
ки та їх 
поверхні 

 
Сфера і куля 

Об’єми і площі поверхонь геометричних тіл. 
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геометричних тіл. Вдалим є такий виклад теорії про об’єми, що використовує як можна менше  різних 
підходів. Наприклад, застосування інтегралу, принципу Кавальєрі. Це дає змогу уникнути формулювань і 
доведень багатьох допоміжних тверджень, необхідних для різних підходів до доведень. З іншими 
способами доведення формул об’ємів потрібно знайомити учнів, що цікавляться математикою. 
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Сверчевская И.А. Эволюция изучения геометрических тел в школьном курсе стереометрии. 

На основе анализа программ по математике, школьных учебников, учебных пособий по стереометрии 
определены особенности изучения геометрических тел в разные периоды, выделены основные типы 

структуры изучения раздела "Геометрические тела", дана табличная систематизация основных тем. 

Sverchevska I.A. The Evolution of Study of Geometric Solids in the School Course of Stereometry. 

On the basis of the analysis of the mathematical programmes, school textbooks and stereometry training 
appliances it has been defined the peculiarities of study of geometric solids during different periods. The main 
types of the structure of study of the section "Geometric Solids" are shown. The systematic table of the basic 

themes is represented. 
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ХУДОЖНЬО-АНАЛІТИЧНІ УМІННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ФОРМУВАННЯ 
ХУДОЖНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 

Розглядаються основні компоненти художньої компетентності майбутнього вчителя музики. Подано 
короткий виклад авторської програми спецкурсу "Інтеграція дисциплін художньо-естетичного циклу". 

Сучасна  система освіти ставить перед собою завдання виховати компетентну і соціально-активну 
особистість, яка має фундаментальні наукові, спеціальні і педагогічні, теоретичні і практичні знання, 
творче педагогічне мислення, широку ерудицію, духовність. Саме вищий освітній заклад володіє 
духовним потенціалом, здатним створити новий тип спеціаліста, професіонала, вивести його на  новий 
значно вищий рівень соціальної реальності, особистої культури, де поєднуються   професіоналізм, 
інтелект, соціальна зрілість, прагнення до творчості. Вимоги до майбутнього фахівця, наставника молоді 
зумовлюються соціальною потребою суспільства у гармонійно розвиненій, аксіологічно зорієнтованій, 
духовно багатій  особистості.  

 Професійна компетентність, професіоналізм органічно пов’язані з творчістю, художньо-естетичним 
баченням результатів своєї праці. Розвиток інтелектуальних якостей, таких як: компетентність 
(організація знань, що забезпечують прийняття ефективних рішень у конкретній галузі діяльності), 
ініціатива (бажання самостійного пошуку нової інформації й освоєння нових областей діяльності), 
творче мислення, здатність до саморегуляції (уміння керувати власною інтелектуальною діяльністю і 
самонавчанням), унікальність складу розуму – впливає на рівень професійної компетентності та 
кваліфікації спеціаліста мистецького профілю. 

Компетентність припускає відкриту пізнавальну позицію – уміння на будь-яку ситуацію дивитися з 
різних точок зору, тим самим стимулюючи   напружену роботу думки. Безпосереднім джерелом 
інтелектуальної творчості є індивідуальний інтенціональний досвід людини: особливі суб’єктивні стани 
спрямованості розуму, що виявляються у перевагах і переконаннях. Важливим орієнтиром здатності 
керувати власною інтелектуальною діяльністю є здібність планувати, оцінювати, зупиняти свою 
діяльність, передбачати наслідки, знаходити помилки. 

Художня компетентність майбутнього вчителя музики повинна спиратися на основи, квінтесенцію 
знань, умінь і навичок, а так само на уміння ними оперувати для одержання власного неповторного 
результату творчої діяльності, що будується на основі культури сприйняття. Процес становлення 
художньої компетенції складний і тривалий, тому що містить у собі всі знання і навички, засвоєні 
індивідом за період навчання. 

Нові освітні технології вимагають компетентності і відповідної підготовки вчителя, професійне 
становлення якого відбувається  в органічному взаємозв’язку з особистісним розвитком. "Завдання 
особистісної орієнтації зумовлюють необхідність набуття вчителем нетипових для традиційної освіти 
умінь: розкривати учням своє особистісне  бачення мистецького твору; активізувати процеси 
переживання; "відчувати" внутрішній світ іншого, його особистісні потреби; здійснювати діалогове 
спілкування з творами мистецтва; вдосконалювати своє розуміння закономірностей розвитку мистецтва і 
культури, розвиток асоціативних зв’язків і розуміння внутрішніх, інтегративних зв’язків між різними 
мистецтвами в процесі їхнього становлення й розвитку"[1:29]. 

У професії вчителя музики фокусуються: володіння методикою викладання предмета, здатність 
розуміти і впливати на духовний світ своїх учнів, повага до них, значущі особистісні якості, високий 
рівень художньої компетентності. У психолого-педагогічній літературі знаходимо інтерпретацію 
компетентності як системи знань та умінь педагога, що виявляється при вирішенні на практиці 
професійно-педагогічних завдань. Т. Г. Браже підкреслює, що професійна компетентність людей, які 
працюють у системі "людина-людина", визначається не тільки базовими знаннями і уміннями, а й  
ціннісними орієнтаціями спеціаліста, мотивами його діяльності, усвідомлення ним себе в освіті і світу 
навколо себе, стилем взаємодії з людьми, загальною культурою, здатністю розвитку власного  творчого 
потенціалу[2:89-94]. 

Ми вважаємо, що під професійною компетентністю вчителя музики слід розуміти глибоке знання 
педагогом сучасних проблем педагогіки, музичної педагогіки, психології, мистецтвознавства та 
методики предмету викладання, а також уміння застосовувати ці знання в практичній діяльності. 
Обов’язковою ознакою професійної компетентності учителя виступає уміння співвіднести наявні знання 
з цілями, умовами і способами художньо-педагогічної діяльності. 

Особливістю професійної підготовки майбутніх учителів музики є орієнтація на об’єктивний 
взаємозв’язок між дисциплінами мистецького циклу. Студенти повинні пізнати закономірності, які 
лежать в основі реалізації міжпредметних зв’язків у навчальному процесі й визначаються 4 принципами: 
цільовим, мотиваційним, понятійним, креативним [3:33].  
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Теоретичний аналіз досліджуваної проблеми формування художньо-аналітичних умінь майбутніх 
учителів музики дозволив виділити психолого-педагогічні та спеціальні фахові уміння, якими повинні 
володіти майбутні вчителі музики для підвищення рівня художньої компетентності і здійснення 
ефективної професійної діяльності. Уміння включають в себе: знання основ дії (понять, законів, теорій), 
способів виконання дії (правил, прийомів), використання необхідного обладнання (апаратури, 
інструментів), навички їхнього застосування та практичний досвід виконання аналогічних дій  і 
елементів творчого підходу[4:81]. 

Для перевірки практичного стану формування художньо-аналітичних умінь у вищих педагогічних 
закладах освіти був проведений констатуючий експеримент, який передбачав розробку програми та 
критеріального апарату, що дозволить фіксувати ефективність, динаміку процесу формування даних 
умінь. На першому етапі констатуючого експерименту вирішувались такі завдання: з’ясувати, чи 
розуміють майбутні учителі музики важливість використання принципу інтеграції мистецтв; виявити, чи 
готові майбутні вчителі музики  на практиці використовувати гармонізуючий вплив  комплексу та 
інтеграції мистецтв на формування особистості учня. На другому етапі констатуючого експерименту 
здійснювалось виявлення фахових умінь, якими володіють  майбутні вчителі музики, а також 
діагностика рівнів сформованості художньо-аналітичних умінь і готовності студентів до введення 
принципу інтеграції дисциплін художньо-естетичного циклу в практику навчально-виховного процесу. 
Реалізація завдань  констатуючого експерименту передбачала активне залучення студентів до елементів 
експериментально-дослідної роботи (спостереження,  інтерв’ювання, анкетування,  моделювання).  

Педагогічне спостереження-пошук включало в себе коректування теми дослідження. На вибіркових 
бесідах-інтерв’ю майбутні вчителі музики вказували на недостатність змістовних знань у сфері 
мистецтва, що є прямим наслідком якості їхньої професійної підготовки. Опитувані студенти 
підкреслювали, що широке поле художньо-творчої діяльності потребує глибоких та стабільних  
теоретичних знань та умінь інтегрувати знання предметів художньо-естетичного циклу, практичного 
оволодіння мовою мистецтва. 

Анкетування було проведено у 4 вищих навчальних закладах України. Усього було отримано 245 
анкет. Аналіз результатів анкетування студентів показав, що 95% респондентів усвідомлюють 
педагогічну цінність мистецтва, доцільність використання комплексу мистецтв і інтеграції дисциплін 
художньо-естетичного циклу в гармонійному розвитку особистості. 

Спеціально розроблена система тестування студентів дала можливість виявити рівень сформованості 
художньо-аналітичних умінь у майбутніх учителів музики. При аналізі відповідей на запитання: "Які Ви 
знаєте види і функції мистецтва?", "Які види (компоненти) аналізу мистецького твору?", "Як Ви 
розумієте поняття "мистецька мова?", "Що таке жанр твору? Які знаєте жанри?", "Які труднощі 
виникають  у процесі сприйняття і аналізу творів мистецтва?" виникла  потреба в узагальненні 
отриманого результату. 90% студентів назвали всі види мистецтва. Серед функцій – найбільший процент 
вказав – виховну і естетичну. Були відсутні відповіді про важливість інформаційної, комунікативної і 
гедоністичної  функцій мистецтва. 63% опитуваних не змогли назвати більше 2 методів аналізу 
мистецького твору (стильового, жанрового); 89% респондентів вказали на відсутність спеціальних знань, 
умінь і навичок аналізу мистецьких творів та  практичного досвіду їх використання. 

Отже, результати першого етапу констатуючого експерименту дають можливість зробити такі 
висновки щодо стану використання комплексу мистецтв і інтеграції дисциплін художньо-естетичного 
циклу в формуванні художньо-аналітичних умінь та впровадженні їх у навчально-виховний процес: 
більша частина респондентів усвідомлює необхідність формування художньо-аналітичних умінь і 
впровадження принципу інтеграції мистецтв  у навчально-виховний процес; опитуваним бракує 
спеціальних теоретичних і методичних знань щодо використання принципу інтеграції дисциплін 
художньо-естетичного циклу; у більшості випадків, комплекс та інтеграція мистецтв використовується 
під час реалізації заходів розважального характеру (шкільних свят, святкових ранків тощо); 
упровадження елементів експериментальної роботи у ході проведення занять дозволило зорієнтувати 
студентів на поглиблення знань з теорії мистецтва, набуття практичних художніх умінь в різних видах 
мистецтва, реалізацію власного творчого потенціалу. 

Дослідно-експериментальна методика формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів 
музики передбачала впровадження спецкурсу "Інтеграція дисциплін художньо-естетичного циклу" у 
процес підготовки студентів ІІ-ІІІ курсів Житомирського державного педагогічного університету імені 
Івана Франка за спеціальністю "Початкове навчання. Музика". 

Ефективність впровадження перевірялась у ході  формуючого експерименту. Його метою було 
підтвердити гіпотезу  дослідження про значення, зміст і структуру художньо-аналітичних умінь 
майбутніх учителів музики. Необхідно було вирішити такі завдання: експериментально підтвердити 
об’єктивну необхідність упровадження спецкурсу "Інтеграція дисциплін художньо-естетичного циклу" в 
процес підготовки майбутніх учителів музики; визначити вплив інтеграції мистецтв на розвиток творчих 
здібностей майбутніх педагогів; перевірити доцільність використання інтеграції дисциплін художньо-
естетичного циклу для формування художньо-аналітичних умінь; перевірити педагогічні умови 
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застосування інтеграції дисциплін художньо-естетичного циклу та мистецтв, у процесі яких формуються 
художньо-аналітичні уміння. 

Спираючись на  теоретичний і практичний матеріал було розроблено робочу програму спецкурсу, на 
основі якої і проводилась підготовка до формування художньо-аналітичних умінь у студентів. 
Наступним етапом стало написання курсу лекцій для теоретичної підготовки студентів, а також планів 
семінарських занять. Розробка лабораторних занять поєднувалась із практичним втіленням у навчальний 
процес авторської програми "Інтеграція дисциплін художньо-естетичного циклу" та написанням 
методичних рекомендацій до спецкурсу. 

Предмет розраховано на 16 лекційних годин, 20 – семінарських та 36 – лабораторних. 
Лекційні та семінарські заняття були побудовані за принципом застосування порівняльного аналізу 

творчості авторів, які належать до одного стильового напряму розвитку мистецтва, як ефективного 
методу пізнання інтегративних зв’язків.  

У ході семінарських занять (20 годин) студенти засвоїли питання визначення, класифікації основних 
категорій мистецтва,  вивчили і практично застосовували розмаїття  видів аналізу мистецького твору. 
Познайомились з теоріями різних наукових шкіл про походження мистецтва, одержали інформацію щодо 
впливу мистецтва на розвиток аналітико-синтетичної діяльності мозку людини.  

 У ході лабораторних занять (36 годин) особлива увага студентів була сконцентрована на конкретних 
навчально-виховних блоках,  метою яких було залучити слухачів спецкурсу  до активної художньої 
творчості, яка проявляється в нестандартних інтерпретаціях, створенні власних живописних і музичних 
мініатюр, імпровізації у музичних і синтетичних мистецтвах.  

Формування художньо-аналітичних умінь полягало насамперед в активізації естетичного поля 
творчої діяльності, умінні застосовувати різноманітні методи аналізу  в усіх видах мистецтва, задіяти 
набуті знання з багатьох інформаційних каналів для реалізації творчого потенціалу кожної унікальної 
особистості, розвинути бажання творити і отримувати від процесу практичної і споглядальної діяльності 
низку естетичних почуттів задоволення й насолоди. 

Одним  з найголовніших завдань, які ми ставили перед собою на заняттях спецкурсу "Інтеграція 
дисциплін художньо-естетичного циклу" – навчитись художнього осягнення високомистецьких зразків 
світової культури, розвинути  технічні навички й уміння, бути здатними підходити до будь-якого 
завдання творчо, уміти правильно зрозуміти і грамотно передати образ, задум й ідею твору, 
користуючись засобами художньої виразності, інтегрувати отримані знання з дисциплін художньо-
естетичного циклу і застосовувати їх у професійній діяльності вчителя музики. Формування художньо-
аналітичних умінь сприяє відновленню змісту гуманітарної і художньо-естетичної освіти, орієнтації в 
освоєнні нових педагогічних технологій (у сфері насамперед музичної і художньої педагогіки), 
підвищенню рівня професійної культури і компетентності, допомагає виявити творчий потенціал, 
сприяти розвитку аналітичних, рефлексивних і проектувальних здібностей майбутніх учителів музики в 
освітній області "Мистецтво", усунути ускладнення в їхній педагогічній діяльності і вирішенню багатьох 
інших задач. 
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The basic components of art competence of the future teacher of music are considered. The summary of the 
author's program of a special course " Integration of disciplines of an art - aesthetic cycle " is represented. 
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РОЗВИТОК ІДЕЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ У ПЕДАГОГІЦІ ТА ПРОБЛЕМА 
ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ 

У статті розкривається суть термінів "міжпредметні зв'язки", "дидактична інтеграція", 
досліджується розвиток ідеї міжпредметних зв'язків від Я.А.Коменського, Дж.Локка, І.Г.Песталоцці, 
К.Д.Ушинського до сучасної проблеми інтеграції навчальних дисциплін, що становить собою тенденцію 

до більш тісних взаємозв'язків суміжних наук у процесі навчання. 

Ідея міжпредметних зв'язків у педагогіці не нова, але в останні роки в світлі завдань всебічного 
розвитку особистості школяра набула принципово важливого значення. У сучасній педагогіці 
міжпредметні зв'язки переросли в проблему інтегрованого пізнання. У процесі інтегрованого навчання 
створюється цілісна система наукових знань, яким притаманний високий ступінь усвідомлення, 
мобільності та міцності. Всі галузі сучасної науки тісно зв'язані між собою, тому й  шкільні навчальні 
предмети не можуть бути ізольованими один від одного. 

Слід відзначити, що саме трактування поняття "міжпредметні зв'язки" в педагогічній літературі не є 
однозначним. Але цю різноманітність можна все-таки звести до кількох визначень: міжпредметні зв'язки 
трактуються як "дидактична умова" (Ф.Соколова, В.Федорова, Д.Кірюшкін, П.Новиков та ін.), як 
"виявлення принципу систематичності" (К.Корольова, І.Звєрев), як "дидактичний принцип" 
(Н.Лошкарьова, В.Максимова, С.Рашкова), нарешті, як "дидактична категорія" (Г.Федорець). 

У 80-х роках спостерігалося прагнення педагогів уточнити поняття "міжпредметні зв'язки". 
Н.Лошкарьова, досліджуючи визначення цього поняття в педагогічній літературі, зводить їх до двох 
основних – міжпредметні зв'язки як дидактична форма відображення в навчально-виховному процесі 
зв'язків об'єктивної  дійсності та міжпредметні зв'язки як педагогічний принцип  [1:67]. 

Найбільш стійка педагогічна тенденція – це виділення міжпредметних зв'язків у самостійний 
дидактичний принцип (Н.Лошкарьова, С.Рашкова, В.Максимова та ін.). Крім того, як вважають педагоги, 
міжпредметні зв'язки підсилюють взаємодію всіх дидактичних принципів у процесі навчання, 
підпорядковуючи їх вирішенню проблеми формування цілісної системи знань. 

Виходячи з найбільш стійкої педагогічної тенденції, ми дотримуємося точки зору, що міжпредметні 
зв'язки можуть бути визначені як окремий дидактичний принцип, реалізація якого в навчанні повинна 
становити собою певну систему, до того ж, реалізуючись у цій методичній системі, даний принцип 
набуває в ній специфічної конкретизації. 

Виділення в педагогічній науці ідеї міжпредметних зв'язків і перетворення її в дидактичну проблему 
пов'язані з пошуками в цій галузі, які вели прогресивні педагоги різних епох – Я.А.Коменський, Джон 
Локк, І.Г.Песталоцці, А.Дістервег, К.Д.Ушинський та ін. Всі вони підходили до проблеми 
міжпредметних зв'язків із різних позицій. Так, у Я.А.Коменського і Джона Локка ідея об'єднання знань 
насамперед була зв'язана з їх боротьбою проти схоластики як вираження метафізичних поглядів тієї 
епохи. Говорячи про необхідність "завжди і всюди брати разом те, що зв'язане одне з одним", 
Я.А.Коменський підтверджує цю думку, спираючись на "принцип природовідповідності" [2:378]. Він 
називає джерела свого світогляду: Святе Письмо, античні автори і представники філософії нового часу. 

Джон Локк вперше висунув ідею про стержень, навколо якого мають бути об'єднані знання. Він 
вважав наповнення змісту одного предмета елементами та фактами іншого тим засобом, який допоможе 
не лише оволодіти основами наук, але й сформувати розум дитини, розвинути її вміння та навички, 
урізноманітнити знання про всі сторони життя. 

У роботі німецького педагога А.Дістервега "Руководство к образованию немецких учителей" можна 
знайти важливу думку про саме поняття "міжпредметні зв'язки" та принцип вирішення цієї проблеми на 
практиці [3:178]. 

Психолого-педагогічне обґрунтування необхідності міжпредметних зв'язків було здійснено 
К.Д.Ушинським. У дослідженні "Людина як предмет виховання" (розділ "Асоціації уявлень") 
К.Д.Ушинський з'ясовує необхідність здійснення міжпредметних зв'язків із точки зору психології [4:346-
365]. 

У ХХ ст. значний вклад у розвиток теорії міжпредметних зв'язків внесли психологи Ю.Самарін, 
Б.Ананьєв, педагоги Ю.Бабинський, І.Лернер, В.Онищук, М.Скаткін. 

Важливим етапом вивчення проблеми міжпредметних зв'язків із точки зору не лише їх навчальних, 
але й виховних функцій стали дослідження, проведені в 50-і роки у НДІ педагогіки АПН  РРФСР під 
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керівництвом Б.Ананьєва і Ш.Ганеліна. Розвиваючи принцип наступності, вони розкрили шляхи 
здійснення взаємозв'язків між основними поняттями суміжних наук. 

У 60-і роки розгорнулися дослідження проблеми міжпредметних зв'язків із точки зору активізації 
навчання та підвищення його наукового рівня. Міжпредметні зв'язки розглядалися в різних аспектах: як 
дидактичний засіб підвищення ефективності навчання; як умова розвитку пізнавальної активності та 
самостійності учнів у навчальній діяльності; як засіб реалізації принципу науковості. З'явилися спроби 
обґрунтувати поняття міжпредметних зв'язків як дидактичного принципу навчання (Н.Лошкарьова). 

У період 70-х років проблема міжпредметних зв'язків поступово стає однією із центральних у 
дидактиці. Вона широко обговорюється.  Так серед дидактів розгорнулися дискусії у зв'язку з 
проведеним під керівництвом В.Федорової дослідженням і виданням першої монографії, присвяченої цій 
проблемі. Дослідження В.Федорової розкривають питання формування в учнів понять на основі 
міжпредметних зв'язків. 

У наукових пошуках наступних років особлива увага зосереджена на виховному аспекті 
міжпредметних зв'язків (І.Звєрев, В.Коротов, Е.Моносзон). 

Дослідження навчально-пізнавальної діяльності учнів по здійсненню міжпредметних зв'язків 
(М.Я.Голобородько та ін.) та ролі цих зв'язків в удосконаленні процесу навчання набули особливої 
актуальності, оскільки активні форми навчання, їх практичне спрямування посіли провідне місце в 
системі освіти. 

Вагомий вклад у вирішення проблеми міжпредметних зв'язків внесла В.Максимова. У своїй роботі 
"Міжпредметні зв'язки  в навчально-виховному процесі сучасної школи" вона розкриває основні напрями 
вдосконалення процесу навчання, в яких виявляється методологічна функція міжпредметних зв'язків: 1) 
міжпредметні зв'язки ведуть до підвищення наукового рівня навчання; 2) здійснення таких зв'язків 
сприяє залученню школярів до системного методу мислення, розширює сферу пізнання, поєднуючи 
елементи знань із різних навчальних дисциплін; 3) міжпредметні зв'язки забезпечують систему в 
організації предметного навчання, спонукають учителя до самоосвіти, творчості та взаємодії з іншими 
вчителями-предметниками. 

Певну систему реалізації міжпредметних зв'язків пропонує П.Г.Кулагін: побудова взаємозв'язків між 
навчальними предметами; узгоджена система використання на уроках знань, умінь і навичок, набутих 
учнями на заняттях із суміжних дисциплін; специфічні прийоми здійснення міжпредметних зв'язків на 
уроках [5:8]. 

Одним із факторів оптимізації навчання, який викликає в учителів найбільші труднощі, є організація 
навчальної діяльності з використанням міжпредметних зв'язків. Причини труднощів практичного 
здійснення міжпредметних зв'язків носять як об'єктивний, так і суб'єктивний характер. Об'єктивна 
причина – це недостатність методичних рекомендацій у цій галузі, координації діяльності вчителів-
предметників. Суб'єктивні причини – це необізнаність у змісті програм із суміжних предметів, 
недостатність знань та умінь, відсутність досвіду в реалізації зв'язків між предметами, здійснення 
міжпредметних зв'язків у шкільній практиці не в повній мірі. Наприклад, із зарубіжної та української 
літератури вчителі мало проводять підсумкових уроків (значно менше запланованих програмою), а на 
таких уроках із найбільшою ефективністю можна здійснювати міжпредметні зв'язки. 

У рекомендаціях педагогів знаходимо перелік уроків, на яких можна реалізувати міжпредметні 
зв'язки: 1) так звані "фрагментарні" – з елементами міжпредметних зв'язків, які використовуються для 
розкриття окремих питань теми уроку; 2) "вузлові", що включають міжпредметні зв'язки як органічну 
складову частину всього змісту теми уроку; 3) синтезовані – спеціально організовані, підсумкові, на яких 
концентруються знання учнів із метою розкриття загальних законів і принципів. 

Особливого значення міжпредметні зв'язки набувають у процесі проблемного навчання, хоч вони 
можуть реалізовуватися і на рівні передачі вже набутих знань. Міжпредметний і проблемний підходи до 
організації навчального процесу стали розглядатися у взаємозв'язку. Об'єктами пізнавальної діяльності 
учнів стають питання суміжного характеру: загальні для ряду предметів ідеї, теорії, закони, факти, 
комплексні проблеми. 

На основі експериментальних даних педагоги дійшли висновку, що систематичне використання 
міжпредметних зв'язків виробляє в учнів уміння критично осмислювати матеріал, що вивчається. Новий 
матеріал школярі порівнюють із тими знаннями, які їм відомі, зіставляють їх, аналізують, додають із 
відомого раніше, і ця активна розумова діяльність по узагальненню нового під впливом раніше відомого 
із суміжних дисциплін сприяє більш міцному засвоєнню програмного матеріалу. 

Крім того, систематичне використання в навчальному процесі міжпредметних зв'язків позитивно 
змінює діапазон застосування знань та умінь, сприяє формуванню в дітей широких пізнавальних 
інтересів. 

Якщо говорити про початкову школу, то тут можуть здійснюватися найрізноманітніші міжпредметні 
зв'язки: українське і російське читання, українська і російська мови, читання і природознавство, читання 
і малювання, малювання і музика. Наприклад, під час вивчення літературних творів з українського і 
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російського читання легко здійснити взаємозв'язки, оскільки для обох методик діють такі принципи 
підбору текстів для читання, як тематичний і календарний. Тому цілком природний зв'язок тем про осінь, 
зиму, весну, літо. 

У педагогічних і методичних дослідженнях 90-х років можна прослідкувати тенденцію до більш 
тісних взаємозв'язків суміжних наук у процесі навчання. Педагоги ставлять питання про необхідність 
інтеграції навчальних предметів у навчанні, роблять спроби обґрунтувати поняття "дидактична 
інтеграція". Так, у статті І.Козловської та Я.Собко "Принципи дидактики в контексті інтегративного 
навчання" читаємо: "Центральна ідея концепції дидактичної інтеграції – можливість побудови моделі 
навчання на базі одного з профільних загальноосвітніх предметів" [6:48]. 

Варто, однак, врахувати застереження С.Гончаренко та І.Козловської: "… найболючішою є проблема 
ізольованості вивчення окремих дисциплін та протилежна їй тенденція інтегрувати все підряд, що 
призводить до повної відміни предметного навчання" [7:9]. 

Таким чином, набуття школярами інтегрованих знань стало насущним завданням школи, не менш 
важливим, ніж засвоєння знань у галузі конкретних наук. 
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Пелешок Э.Х., Гордиенко Е.А. Развитие идеи межпредметных связей в педагогике и проблема 
интегрированного обучения. 

В статье раскрывается суть терминов "межпредметные связи", "дидактическая интеграция", 
исследуется развитие идеи межпредметных связей от Я.А.Коменского, Дж.Локка, И.Г.Песталоцци, 
К.Д.Ушинского до современной проблемы интеграции учебных дисциплин, представляющей собой 

тенденцию к более тесным взаимосвязям смежных наук в процессе обучения. 

Peleshok E.Kh., Gordiyenko O.A. The development of the idea of the intersubject ties in pedaqoqics and the 
problem of educational disciplenes’ inteqration. 

The article shows the essence of the terms "intersubject ties" and "didactic integration". It  investiqates the 
development of the idea of intersubject ties goinq back to Y.A.Comenius, J.Lock, Y.G.Pestalocci, K.D.Ushinsky  

includinq the current problem of educational disciplines’  inteqration which presents a tendency  to a closer 
correlation of boundary branches of science in the process of teachinq. 
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ 
СИТУАЦІЙ "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОТИСТОЯННЯ" НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

Розглянуто можливість використання різноаспектного підходу щодо вивчення граматичної категорії 
відмінка іменника в курсі української мови початкової школи для формування уміння переконливо і 
тактовно доводити свою думку в процесі реалізації ситуації "інтелектуального протистояння" 

Демократичні перетворення і соціальні зміни в українському суспільстві зламали систему 
традиційного шкільного виховання. Стало очевидно, що нова соціальна реальність принципово змінює 
механізм людської взаємодії, пріоритети життєвих цінностей та ідеалів, що актуалізує проблему 
формування умінь спілкування молодших школярів. 

У педагогічній літературі проблема спілкування є досить дослідженою і розглядається з різних 
аспектів: психолого-педагогічні основи спілкування (В.М. Сорока-Росинський, Є.Г. Кост’яшкін, 
В.О. Кан-Калик, А.М. Бойко, В.А. Семіченко, І.Я. Зязюн, Н.В. Кузьмін, Я.А. Коломинський, 
Б.Г. Ананьєв, О.О. Бодальов, Т.С. Яценко та ін.); особливості спілкування в процесі особистісно 
зорієнтованого навчання (В.О. Сухомлинський, В.К. Д’яченко, І.А. Бех та ін.); формування 
комунікативної культури учнів різного віку ( С.А. Ковальов, О.В. Мудрик, В.О. Киричук та ін.). 

Метою цієї статті, котра становить частину нашого дослідження, є визначення можливостей 
формування уміння переконливо доводити свою думку в ситуації "інтелектуального протистояння" при 
вивченні граматичної категорії відмінка в курсі української мови початкової школи. 

Аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури, зокрема праць Ш.О. Амонашвілі, І.А. Беха, 
А.М. Бойко, В.К. Дяченка, дає нам можливість зробити висновок, що одним із основних завдань 
особистісно-орієнтованого навчання є формування у суб’єкта здібності і бажання усвідомлювати себе як 
особистість, створення оптимальних умов для його самовизначення та самореалізації. А це неможливо 
без уміння бути переконливим для інших у необхідній ситуації. У дітей від природи різні здібності щодо 
спілкування: одні можуть бути досить-таки переконливими, навіть якщо вони зовсім не праві, а для  
інших – велика проблема відкрити у собі здатність відстоювати власну позицію. І перше, і друге вимагає 
певної корекції. Це і є надзвичайно важливим завданням вчителя. 

На жаль, у методиці початкової школи дуже малий арсенал розробок у напрямку створення 
навчальних ситуацій "інтелектуального протистояння". Дещо аналогічне ми знаходимо у 
Ш.О. Амонашвілі. У своїй книзі "Здравстуйте, дети!" він пише: "Я вважаю своїм обов’язком надати вам 
(дітям) радість пізнання, радість, викликану подоланням труднощів при оволодінні знаннями. Я шукаю 
шляхи до того, щоб не "вкладати" знання у ваші голови, а щоб ви самі намагалися "відібрати" їх у мене, 
оволодіти ними у результаті інтелектуального "бою" зі мною, набуваючи їх шляхом постійних пошуків 
та невтомної жаги до них. Але щоб все це так вийшло, я буду ставити бар’єри вашому пізнанню, і 
вашому інтелекту прийдеться долати їх з великим напруженням сил." [1: 60] 

Розглянемо, які можливості для впровадження такої корекції  надає програмовий матеріал з 
української мови. Найбільш яскраво це можна проілюструвати при застосуванні різноаспектного підходу 
щодо вивчення граматичної категорії відмінка іменника у курсі рідної мови початкової школи. Досвід 
роботи з третьокласниками доводить, що засвоєння відмінків дітям дається важко. Це зумовлено 
специфікою цієї граматичної категорії: "Категорія відмінка належить до граматичних категорій 
складного характеру. Складність її виявляється в тому, що вона пов’язана з семантичною, синтаксичною 
і морфологічною структурою мови", - зазначає Вихованець І.Р. [2: 58]. Саме ця багатогранність  надає 
можливість створювати  на уроці діалог-протистояння, де, нібито, обидва опоненти праві, але, все ж 
таки, необхідно обрати один з варіантів відповіді.  

Програмою середньої загальноосвітньої школи для 1-4 класів [4 : 70]  з мови  для 4 класу 
пропонуються наступні шляхи для розрізнення відмінків іменників: "... у сполученнях слів за питанням 
від стержневого слова, за роллю в реченні (називний і знахідний), за значенням та наявністю чи 
відсутністю прийменника (давальний і місцевий), підстановкою іменників іншого роду." 

Першим кроком при визначенні відмінка є вилучення словосполучень із речень. Стержневим словом 
у словосполученні з іменником, як правило,  виступає дієслово, рідше – інший іменник. Щоб дітям було  
легше виконувати це завдання, я пропоную на допомогу схему: 
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Д. (Ім.)              ?                Ім.              в. 

Іменники у реченні виконують роль підмета або другорядного члена  речення. Називний відмінок – 
це, як правило, відмінок підмета. За цією особливістю називний відмінок можна відрізнити від 
знахідного, для яких властива омонімія флексій.  

З точки зору семантики називний відмінок виражає переважно функцію суб’єкта дії, давальний – 
адресата, знахідний – об’єкта, орудний – знаряддя, місцевий  - місця, напрямку дії. 

Ще на одну особливість називного відмінка слід звернути увагу дітей: називний відмінок ніколи не 
вживається з прийменником.  

За наявністю чи відсутністю прийменника можна так само розрізняти і давальний та місцевий 
відмінки, для яких також властива омонімія флексій.  

Ще один варіант доведення правильності визначення відмінка – підстановка іменників іншого роду. Я 
рекомендую дітям для користування цим способом слово  вода. На  допомогу, при використанні цього 
варіанту визначення відмінка, пропоную наступну таблицю (закінчення слова  вода у  різних відмінкових 
формах): 

Н.в.                Р.в.              Д.в.               З.в.            М.в. 
 

– а   – и     – і  – у  – і 
Орудний відмінок випущено, бо його визначення не викликає, як правило, у дітей проблем (не 

спостерігається ні однакових відмінкових запитань, ні омонімічних з іншими відмінками флексій). 
Враховуючи все зазначене вище, пропоную учням узагальнені відомості для  розрізнення відмінків 

іменників, у випадку омонімії флексій, по  групах:    
Н.в. – З.в. 

        Н.в. – немає прийменників, підмет (виконує дію), закінчення –а; 
        З.в. – можуть бути прийменники, другорядний чл. р. (не виконує дії), закінчення –у. 

Д.в.- М.в. 
 

немає прийменників                     є прийменники 
Р.в. –  З.в. – М.в. 

 
-и -у -і 

Називний і давальний відмінки не мають прийменників. 
Користуючись такою пам’яткою, навіть слабшим учням легше засвоювати категорію відмінка 

іменників. А можливість надати опоненту декілька варіантів доведення своєї правоти є достатньо 
переконливою для обох сторін, що корегує комунікативні недоліки співрозмовників. 

Розглянемо на конкретному прикладі створення корегуючої ситуації "інтелектуального 
протистояння". 

Дітям іноді складно виділяти з речення словосполучення, і вони замінюють головне слово 
словосполучення допоміжним словом відмінка (Н.в. - є, Р.в. - немає, Д.в. - дав, З.в. - знайшов, О.в. - 
орудую, М.в. - бачу на...), що часто призводить до помилкової відповіді. Саме цей спосіб можна 
використовувати для "обґрунтування" свого висновку, який, до речі, може бути і хибним, і правильним 
(якщо учень дає правильну відповідь, то вчитель стверджує хибний  варіант, і навпаки – учень дає хибну 
відповідь, а  вчитель стверджує вірний варіант.) 

Розглянемо варіанти діалогу.  
Речення: Хлопчик саджає клен. 
Учень: - Саджає (що?) клен — знахідний відмінок. 
Вчитель: - Є (що?) клен — називний відмінок. Доведи, що ти правий. 
Учень: (І варіант доведення) - Дію виконує хлопчик, а не клен, тому слово клен – це другорядний член 

речення (бо він не  виконує дію). Значить це не називний відмінок, а знахідний. 
(ІІ варіант доведення) – Підставляємо слово вода: Хлопчик саджає (що?) воду. Закінчення –у – це 

знахідний відмінок. 
Речення: На Оленці гарна сукня.   
Учень: - Дав (кому?) Оленці — давальний відмінок. 
Вчитель: - Бачу (на кому?) на Оленці – місцевий відмінок. Хто ж з нас правий? 
(Доведення розглянутими вище варіантами неможливе, бо іменники у давальному та називному 

відмінках виконують однакову синтаксичну функцію – є другорядними членами речення; при 
підстановці слова вода спостерігається омонімія флексій. Розрізнення відбувається за значенням та 
наявністю чи відсутністю прийменника.) 
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Учень: - Перед іменником Оленці є прийменник на, який вказує на місце дії, а в давальному відмінку 
не повинно бути прийменника. Тому це дійсно місцевий відмінок. 

Результати контрольних робіт показали добре засвоєння учнями програмового матеріалу з теми. 
Вивчення аналогічних тем у розділах "Прикметник" та  "Займенник" давалися дітям без особливих 
ускладнень. Але найголовнішим результатом організації учбової діяльності учнів по типу 
"інтелектуального протистояння", на нашу думку, є суттєві зміни особистості дитини.  Результатами 
опитування дітей у підсумках таких уроків є відповіді наступного характеру: "Я відчуваю, що більш 
вільно спілкуюся зі своїми товаришами", "... не боюся висловити свою думку, якщо вона не така, як у 
товариша або вчителя", "...стаю більш впевнений у собі", "Приємно доводити свою правоту і відчувати, 
що нікого не ображаєш" ... 

Така методика сприяє і підвищенню професійної майстерності вчителя. Я також підкоряюся 
правилам, які панують у нашому класі, - прийняти іншу думку, навіть якщо вона буває для мене 
особисто не зовсім зручна, але, слід віддати належне дітям, - справедливіша. При цьому немає почуття 
обурення чи приниження власної гідності, а  відчуваю гордість за свої вихованців, відчуваю радість і 
насолоду від творення дітьми цього діалогу-протистояння, в якому саме вони є ініціаторами і 
керівниками. Зростає надія, що і в своєму дорослому житті вони будуть такі ж доброзичливі, 
цілеспрямовані, коректні, переконливі, як і у наших розмовах.  

Проведене опитування серед батьків (30 чоловік) підтверджує правильність обраної методики. 
Щорічно нами проводилося тестування учнів на наявність різних типів шкільної тривожності [3 : 41-44]. 
При порівнянні результатів тестувань маємо наступні показники (порівнювалися показники результатів 
тестувань на початку та в кінці третього класу трирічної початкової школи): страх самовиявлення 
знизився на 10,6%; страх контакту з вчителем знизився на 9,2%; страх перевірки знань знизився на 4,9%; 
загально шкільний страх знизився на 16,4%. Наш 16-річний досвід підтверджує слова видатного педагога 
Ш.О. Амонашвілі –  дітям дійсно цікаво вчитися! Впевненість у собі, відчуття власної гідності, ціле-
спрямованість, переконливість, уміння тактовно вести діалог – беззаперечні переваги навчання шляхом 
створення ситуацій "інтелектуального протистояння" у світі вимог особистісно-орієнтованого навчання. 
Нам здається, що все зазначене вище заслуговує на увагу ще й тому, що є чудовою базою для 
подальшого практикування вчителями старших класів уроків-диспутів, уроків-конференцій, які повинні 
прийти на зміну стандартним урокам, по принципу "передачі та засвоєння".  

Зрозуміло, у цій статті ми розглянули тільки окремі аспекти досліджуваної проблеми, які 
експериментально практикуємо у власній роботі, спираючись на узагальнений досвід психолого-
педагогічної науки та практики. Подальшого дослідження потребують проблеми спадкоємності та 
наступності у формуванні уміння в учнів молодших і старших класів вести діалог у ситуаціях 
"інтелектуального протистояння", розробка методики створення цих ситуацій на уроках і в позаурочний 
час, створення серії посібників з української мови та літератури такої спрямованості. 
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ВИКОРИСТАННЯ CASE-STUDY ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАСТУПНОСТІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ 

Розглянуто основні принципи і завдання case-технології; з’ясовано мету створення ‘Портфеля’ учня, 
вимоги вчителя (викладача) до оформлення і оцінювання ‘Портфеля’ учня. 

Проблема наступності є найдавнішою в педагогіці, оскільки вона відображає зв’язок минулого, 
сучасного і майбутнього у змісті, методах, формах і засобах навчання. А в умовах  професійно-технічних 
навчальних закладів (ПТНЗ)  наступність передбачає також встановлення зв’язку навчання і виховання з 
майбутньою трудовою і суспільною діяльністю учнів. 

 Зазначимо, що проблемі забезпечення наступності змісту навчання присвячено багато наукових 
праць: з історії розвитку наступності в навчанні (Я.А. Коменський, Й.Г. Песталоцці, К.Д. Ушинський); 
про вплив практичної діяльності на психіку й розвиток особистості (Л.С. Виготський, О.М. Леонтьєв, 
С.Л. Рубінштейн, Ю.О. Самарін, Н.Ф. Тализіна); з теоретичної розробки наступності (Б.Г. Ананьєв, С.Я. 
Батишев, О.К. Бушля, В.М. Мадзігон, Ш.І. Ганелін, А.В. Усова); дослідження змісту наступності й шляхи 
її реалізації в навчанні (Р.С. Гуревич, О.С. Дубинчук, А.А. Киверялг, Ю.А. Кустов, В.М. Лихач, Н.М. 
Розенберг, Л.Д. Хромова, Г.М. Цибульська).  

Незважаючи на вагомі результати досліджень, розробку і впровадження програм підготовки фахівців 
різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, поза увагою дослідників залишилися важливі питання 
забезпечення наступності загальноосвітньої та професійної школи. 

Педагогічна суперечність між сучасними вимогами до підготовки спеціалістів у сфері виробництва та 
здатністю сучасної загальної і професійної освіти задовольнити ці вимоги визначає актуальність 
проблеми теоретичного обгрунтування і експериментальної перевірки умов забезпечення наступності 
загальноосвітньої і професійної школи. Перед педагогічною наукою і практикою постало завдання 
розробити, обґрунтувати і експериментально перевірити нові технології навчання, в яких були б 
реалізовані сучасні концепції загальної середньої та професійно-технічної освіти. 

Метою даної статті є з’ясування основних принципів і завдань case-технології, мети створення 
‘Портфеля’ учня і вимог вчителя (викладача) до оформлення і оцінювання ‘Портфеля’. 

Типове визначення наступності в педагогічній літературі таке: ‘Наступність у навчанні – 
послідовність і систематичність у розміщенні навчального матеріалу, зв’язок і узгодженість ступенів та 
етапів навчально-виховної роботи’ [5:168]. Наступність характеризується осмисленням пройденого 
матеріалу на новому, більш високому рівні, підкріпленням тих знань, що вже має учень, розкриттям 
нових зв’язків, завдяки чому підвищується якість засвоєння навчального матеріалу. При цьому 
передбачається дотримання наступності просування від простого до складного у викладанні та 
організації самостійної роботи. 

Визначення поняття ‘наступність’ стосовно змісту освіти в школі і ПТНЗ нерідко тотожне 
наведеному вище, орієнтованому на загальну освіту. Якщо при розгляді наступності виходити з поняття 
педагогічної системи, то під наступністю у навчально-виховній діяльності слід розуміти встановлення 
таких співвідношень між цілями, змістом, методами, засобами, організаційними формами цієї діяльності 
на послідовних етапах навчання і виховання, які дають змогу будувати кожний новий етап з опертям на 
минулий досвід учня і таким чином полегшують їхню адаптацію до умов навчання в наступному класі 
або в новому навчальному закладі [2:4]. 

Наступність педагогічних систем навчальних закладів різних рівнів можна розглядати стосовно 
одного й того самого або різних навчальних предметів, наприклад, математики в школі і ПТНЗ, або 
математики в школі і загальнотехнічних предметів у ПТНЗ тощо. 

Важливою рисою, що забезпечує наступність у навчанні, є оптимальне розміщення навчальних тем у 
тематичному плані програми і доцільний розподіл навчального матеріалу між ними, що дає змогу 
будувати процес навчання таким чином, щоб кожна попередня тема знайшла свій розвиток у наступній 
[1:21]. 

Наступність змісту освіти в процесі навчання має два етапи: 
1) вияв наступності у змісті і методичне ‘препарування’ навчального матеріалу, що сприяє 

осмисленню учнями  наступності знань, які вони здобувають у навчальному процесі; 
2) реалізація наступності в процесі навчання за допомогою певних форм, методів, прийомів та 

засобів. 
Серед різноманіття напрямів новітніх педагогічних технологій найбільш адекватними поставленій 

меті є: навчання в малих групах; метод проектів; технологія модулів трудових навичок; технології 
особистісно орієнтованого і проблемного навчання; кейс-метод; застосування ділових ігор; 
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індивідуальний і диференційований підхід до навчання, можливості рефлексії, які реалізуються в усіх 
перерахованих вище  технологіях тощо. 

У даному випадку ми вибрали ‘Портфель учня’ (кейс-метод) тому, що в умовах існуючої класно-
урочної системи занять ця технологія найлегше вписується в навчальний процес, не торкається змісту 
навчання, який визначений освітніми стандартами для базового рівня, і разом з тим дає можливість 
формувати необхідні навички рефлексії, тобто самоспостереження, міркування. 

Яка ж суть цієї технології?  
‘Портфель учня’  - інструмент самооцінки власної пізнавальної творчої праці учня, рефлексії його 

діяльності. Це комплект документів самостійних робіт учня. Комплект документів розробляється 
учителем і передбачає:  завдання учневі для відбору матеріалу в ‘Портфель’, тобто параметри, за якими 
слід відбирати матеріал в ‘Портфель’; анкети для батьків, заповнення яких передбачає уважне 
ознайомлення з роботами учня; параметри і критерії оцінювання вкладених в портфель робіт; анкети для 
експертної групи на презентацію для об’єктивної оцінки поданого ‘Портфеля’. 

Учень за власним бажанням або за вказівками вчителя відбирає в свій ‘Портфель’ роботи, які 
виконані ним самостійно на уроках (контрольні роботи, тести), або під час позакласної роботи (домашні 
завдання, проекти, реферати, доповіді і т. п.) 

Головне в цій роботі – самооцінка учня, причому у вигляді міркувань, аргументацій, обгрунтувань. 
Час від часу, по завершенні певного об’єму роботи, учень (студент) пропонує свій ‘Портфель’ на 
презентацію в класі, групі, на учнівській конференції, батьківських зборах. На такому форумі учень 
повинен показати своє просування у вибраній ним або його вчителем області знань, довести, що він 
доклав максимум зусиль, і тому його самооцінка співпадає (або не співпадає) з оцінкою вчителя, батьків, 
групи експертів з числа учнів.  

Принципи такої технології можна сформулювати слідуючим чином: 
1. Самооцінка результатів (проміжних і підсумкових), яка відображає:  особливості тієї чи іншої 

предметної області знань у відповідності з програмою навчання (на різних рівнях навчання); вміння учня 
приймати самостійні рішення в процесі пізнання, прогнозувати наслідки цих рішень; особливості 
комунікативних здібностей учня (участь у дискусії, уміння аргументувати свої позиції, доступно і 
лаконічно пояснювати матеріал іншому учневі). 

2. Систематичність і регулярність самомоніторингу.        
Якщо учень приймає рішення прослідкувати свої успіхи в деякій області, він починає систематично 
відслідковувата результати своєї діяльності в цій області, відбирає найбільш цікаві, з його точки зору, 
роботи в своє ‘досьє’, упорядковує і структурує їх. Його завдання – ретельно проаналізувати ці роботи, 
внести необхідні корективи, дати їм пояснення, скласти власний короткий звіт самооцінки: що вдалося в 
цій роботі, що ні і чому, на що потрібно звернути увагу. Тут же він може висловити свою думку з 
приводу оцінки вчителя, батьків, учнів групи, в якій він працював. Саме ці міркування, аргументи і 
складають суть рефлексії, заради якої, власне, і використовується дана технологія.  

3. Структуризація матеріалів ‘Портфеля’, логічність і лаконічність всіх письмових пояснень. 
4. Акуратність і естетичність оформлення ‘Портфеля’.  
5. Цілісність і тематична завершеність представлених у ‘Портфелі’ матеріалів. 
6. Наглядність і обгрунтованість презентації  ‘Портфеля’ учня.  
Так, наприклад, ‘Портфель’ учня з математики має повністю відображати його роботу в області курсу 

математики з деякої теми. Він повинен включати в себе різного виду завдання, проекти, доповіді, 
письмові роботи; показати успіхи учня в цій області математики; демонструвати комунікативні навички 
учня, вміння оперувати математичним апаратом і вирішувати проблемні завдання, а також здатність учня  
до подальшого просування  в області математики і усвідомлення можливих способів просування. 
Чіткість  і культура мови повинні бути невід’ємною рисою ‘Портфеля’. 

При підготовці ‘Портфеля’ рекомендується звернути свою увагу на такі пункти: самостійність 
мислення учня; визначення термінів для створення ‘Портфеля’;  взаємозв’язок і взаємообумовленість 
математичних знань; відображення власної позиції учня відносно представлених робіт (самооцінка); 
процес вирішення проблем. 

Що має бути в ‘Портфелі’ 
‘Портфель’ містить класні, домашні роботи учня, виконані ним  протягом семестру. Передбачається, 

що учні представлять свої ‘Портфелі’ на конференції батьків, щоб продемонструвати вміння думати 
самостійно, творчо використовувати одержані математичні знання, давати їм власну оцінку. Це більше, 
ніж лише просування в області математики. Це – можливість самостійно проаналізувати свої успіхи і 
поділитися самооцінкою з батьками та товаришами. 

Вимоги вчителя до оформлення ‘Портфеля’ 
‘Портфель’ повинен містити такий матеріал (але зовсім не обов’язково ним обмежуватися): титульна 

сторінка (назва самого ‘Портфеля’, ім’я учня, назва предмету, період створення – дати початку і 
завершення, ім’я вчителя); зміст ‘Портфеля’;  коротка історія успіхів учня з  математики (аналіз власних 
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результатів з математики: що легше дається, що важче, в чому полягають ці труднощі, починаючи з 
молодших класів); записи, доповіді, домашні роботи (необхідно включити хоча б один приклад, який 
демонструє нестандартність, оригінальність  мислення, а також хоча б один приклад, який описує 
декілька різних шляхів вирішення однієї і тієї ж проблеми, задачі); контрольні, самостійні роботи (п’ять 
робіт, не менше, ніж з трьох тем, в тому числі, хоча б одну роботу, яка демонструє ваш підхід до 
виправлення помилок і корекції свого розуміння тих чи інших математичних понять); тести (чотири 
різних тести не менш, ніж з трьох тем); використання інформаційних технологій (декілька прикладів 
використання інформаційних технологій в роботі з програмним матеріалом); груповий проект (детальний 
опис групового проекту, в якому ви брали участь); ваша улюблена робота (цей розділ має бути 
підкріплений окремим листом з назвою ‘Моя улюблена робота’, а також пояснення, чому ви вибрали 
саме цей вид роботи ); оцінка батьків/рецензента (письмова рецензія батьків або незалежного 
рецензента). 

Зрозуміло, що найбільш актуальним є використання ‘Портфеля ‘ у старших класах загальноосвітніх 
шкіл і у ПТНЗ. Наведемо приклад. 

‘Портфель’ з теми ‘Показникова і логарифмічна функції’ 
В результаті вивчення цього розділу учень повинен: знати позначення і основні властивості 

показникової і логарифмічної функцій, означення функції, оберненої до даної функції, теорему про 
обернену функцію, визначення логарифма числа, властивості степенів і  логарифмів, вид найпростіших 
показникових і логарифмічних рівнянь і нерівностей; вміти будувати графіки показникової і 
логарифмічної функції з даною основою, виконувати перетворення виразів, які містять степені з 
довільним показником, логарифми;  будувати графік функції, оберненої до даної; розв’язувати 
найпростіші показникові, логарифмічні рівняння і нерівності, нескладні рівняння і нерівності, які 
зводяться до них. 

Комплект документів для ‘Портфеля’ учня з теми ‘Показникова і логарифмічна функції’: 
I. Показникова функція (теоретичні відомості). 
II. Основні методи розв’язування показникових рівнянь і нерівностей. Приклади. 
III. Логарифмічна функція (теоретичні відомості). 
IV. Основні способи розв’язування логарифмічних рівнянь і нерівностей. Приклади. 
V. Орієнтовні питання для написання змістовного описання власної роботи:  
Яку роботу ви провели для відбору матеріалу в ‘Портфель’ з теми ‘Показникова і логарифмічна 

функції’? Який результат одержали і які виникали труднощі? Чи є щось, що ви не змогли включити в 
‘Портфель’ з теми ‘Показникова і логарифмічна функції’? Яким чином  ви організували інформацію? Чи 
можете ви перефразувати задачу, проблему більш простими словами? На скільки таке перефразування 
виявилось раціональним? Які слова при цьому виявились найбільш значущими? Чому? Чи можете ви 
сформулювати задачу, подібну  до цієї? Що для вас було найбільш важким при розв’язанні цієї задачі? 
Що нового ви дізналися, розв’язуючи цю задачу? Чи можете ви уявити собі життєву ситуацію, в якій 
дана задача могла  бути використана? Чи була робота над ‘Портфелем’ з теми ‘Показникова і 
логарифмічна функції’ корисна для вашого просування в області математичних знань? 

VI. Анкета для батьків: Яке було ваше перше враження від ‘Портфеля’ з теми ‘Показникова і 
логарифмічна функція’? Що вас здивувало в коментуванні учня? Що викликало у вас почуття гордості? 
Що ви можете зробити, щоб допомогти вашому учневі в майбутньому при створенні  ‘Портфеля’? На-
скільки акуратно і логічно побудований матеріал  ‘Портфеля’ з теми ‘Показникова і логарифмічна 
функції’? Як часто він консультувався з вами?  Які додаткові матеріали, технології він використовував 
під час оформлення ‘Портфеля’ з теми ‘Показникова і логарифмічна функції’? 

VII. Критерії оцінювання ‘Портфеля’ з теми ‘Показникова і логарифмічна функції’ 
Рецензент повинен оцінювати ‘Портфель’ з теми ‘Показникова і логарифмічна функції’ згідно з  

пунктами, описаними вище, користуючись такими варіантами оцінок: повністю відповідає (10-12 балів); 
не повністю відповідає (7-9 балів); посередньо (4-6 балів); недостатньо (1-3 бали); відсутнє (0 балів). 

Підходи до створення ‘Портфеля’  можуть бути різними, в   залежності від предмету, термінів його 
створення, віку учнів. Важливо те, що учні (студенти) вчаться аналізувати власну роботу, власні успіхи; 
об’єктивно оцінювати свої можливості і бачити способи подолання перешкод, досягнення більш високих 
результатів. Їхня навчальна діяльність стає ще більш свідомою. Більш свідомою стає й  відповідальність 
за свою працю.  

Зауважимо, що подібний ‘Портфель’ не обов’язково створювати лише з навчальних предметів. Це 
може бути ‘Портфель’ моральних цінностей, наприклад, зміст якого відображає вчинки учнів  протягом 
певного періоду. Таким чином можна відслідковувати розвиток характеру учнів, становлення його 
моральних цінностей. Адже мета такої роботи - сформувати в учня  навички самооцінки, навчити учня 
самостійно і критично мислити, використовувати дослідницькі та інші методи пізнання. Отже, важливий 
не стільки предмет, на якому відпрацьовуються ці вміння, а способи діяльності учнів. 
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Таким чином, використання case-технології є однією з найперспективніших технологій навчання, що 
створює умови для забезпечення таких можливостей:  залучення кожного учня до активного 
пізнавального процесу, причому не пасивного оволодіння знаннями, а активної пізнавальної діяльності, 
застосування набутих знань на практиці і чіткого усвідомлення де, яким чином, і для яких цілей ці 
знання можуть бути використані; спільної роботи  в співробітництві в процесі розв’язання різнопланових 
проблем, коли потрібно виявляти комунікативні вміння; вільного доступу до необхідної інформації в 
інформаційних центрах не тільки свого закладу, але й наукових, культурних, інформаційних центрах 
всього світу з метою формування особистої незалежної, але аргументованої думки з тієї чи іншої 
проблеми, можливості її різнобічного дослідження; постійного випробування своїх інтелектуальних, 
фізичних, моральних сил для визначення виникаючих проблем дійсності і вміння їх вирішувати 
спільними зусиллями, виконуючи деколи різні соціальні ролі. 

Саме навчальний заклад повинен створювати умови для формування особистості, яка володіє рисами, 
про які говорилось вище. А це завдання не тільки і навіть не стільки змісту освіти, а технологій навчання, 
які використовуються. 
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ПРО ПРИКЛАДНУ СПРЯМОВАНІСТЬ ШКІЛЬНОГО КУРСУ СТЕРЕОМЕТРІЇ 

Досліджуються питання прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії  та окреслюються 
можливі шляхи її реалізації. 

Стаття присвячена проблемі навчання учнів стереометрії в загальноосвітній школі. Важливість цього 
питання випливає безпосередньо із цілей і завдань, які виражені в програмі шкільного курсу математики 
[1:5]. Мета роботи - визначитись із поняттям "прикладна спрямованість шкільного курсу стереометрії", 
довести необхідність та окреслити загальні шляхи її здійснення. Слід зазначити, що дослідженню різних 
аспектів проблеми реалізації прикладної спрямованості математики  присвячено немало науково-
методичних робіт. Це, насамперед, дослідження В.В. Фірсова, Ю.М. Колягіна, А.М. Колмогорова, 
Г.Д. Глейзера, Г.П. Бевза, І.О. Лурьє, А.Д. Мишкіса, І.В. Бекбоєва, А.С. Адигозалова та ін. Напрямки їх 
робіт були різноманітні. Наприклад, прикладна функція навчання, зв’язок з іншими предметами як 
основа прикладної спрямованості; прикладні задачі; політехнізм у навчанні, професійна спрямованість 
тощо. Найчастіше ці напрямки були пов’язані з алгеброю і початками аналізу та планіметрією. Що 
стосується стереометрії, то питання такого курсу, з певних причин, глибоко не досліджувалося і 
потребує вирішення. 

Розберемося глибше насамперед з поняттям "стереометрія". Його класичне означення, яке фігурує, 
фактично, без змін в усіх діючих шкільних підручниках наступне: розділ елементарної геометрії, в якому 
вивчаються фігури у просторі. Слово "стереометрія" складається із двох грецьких слів: stereos (твердий, 
просторовий) + metron (міра) або metreo (вимірюю), тобто, буквально це міра простору. Саме ж слово 
"міра" означає пропорційність. Інше слово "гармонія" походить від грецького harmonia – зв’язок, 
пропорційність і означає пропорційність частин, злиття різних компонентів в єдине ціле [2:483]. Тобто, 
по суті, "міра" і "гармонія" – синоніми. Отже, термін "стереометрія" можна трактувати як гармонію 
простору. Він дослівно вказує на те, що вивчаючи стереометрію, ми пізнаємо ті частини Всесвіту, які 
гармонічно зливаючись, утворюють реальний світ. Таким чином, вивчаючи стереометрію, вивчають 
загальні закони розвитку Всесвіту, а, отже, вчаться жити за цими законами. 

Далі розглянемо поняття прикладна спрямованість шкільного курсу стереометрії. Знову ж почнемо з 
того, що визначимо значення слів, що використовуємо. Курс (від лат. cursus – бігти, швидко рухатись) 
означає напрямок руху; систематичний виклад якої-небудь науки [2:274]. Прикладний – прикладений до 
діла, той, що має практичне значення, у свою чергу практичний – це той, що відноситься до області 
життєвого досвіду, реальних потреб [3:512]. Спрямованість – зосередженість думок, інтересів, 
направлених на досягнення певної мети [3:341]. 

Підсумовуючи вищесказане, приходимо до наступного семантичного визначення прикладної 
спрямованості шкільного курсу стереометрії: "Прикладна спрямованість шкільного курсу стереометрії – 
це орієнтація навчання стереометрії в напрямку реальної можливості застосувати здобуті учнями знання, 
вміння і навички, отримані в школі, до реальних потреб у різних сферах життя. Надалі будемо 
дотримуватися саме такого визначення. 

Слід, на нашу думку, розрізняти такі поняття: 1) "прикладна стереометрія"; 2) "шкільний курс 
стереометрії та її прикладна частина"; 3) "прикладна спрямованість шкільного курсу стереометрії". 

Щодо першого, то в математиці прийнято (хоч і умовно) поділяти стереометрію як науку на 
теоретичну, яка займається геометричними питаннями "всередині" науки і прикладну, яка вирішує 
задачі, що виникають зовні стереометрії методами геометрії. 

Щодо другого поняття. Шкільний курс стереометрії – це часткове відображення науки стереометрії 
(обох її частин), яке представлено у вигляді дидактичної системи в узгодженні з віковими особливостями 
учнів. Теоретичний напрямок відображається теорією і практичними задачами із шкільного курсу, а 
прикладний – прикладами зв’язку  теоретичних фактів з життям (походження із практики і застосування 
на практиці), прикладними задачами. Природно, що ця частина шкільної стереометрії відображає і 
зв’язки з іншими шкільними предметами. 

Третє поняття, визначення якого дано вище, включає прикладну стереометрію як навчальний 
предмет, містить також прикладні лінії теоретичної і практичної частин (наприклад, суто математичні 
навички, що потрібні для розв’язування прикладних задач; розвиток мислення; вміння говорити чітко, 
послідовно, доказово і т.д.). Апріорі прикладна спрямованість несе в собі і професійну, і політехнічну 
направленість. Звичайно, що її здійснення сьогодні неможливе без застосування комп’ютера.  

Одним із засобів забезпечення прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії є прикладні 
задачі. Зупинимося на них докладніше. Прикладною будемо вважати задачу, що виникає за межами 
математики, але розв’язується її методами. Оскільки прикладні задачі та етапи їх розв’язування 
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розглядались і досліджувались досить часто у методичній літературі, обмежимось наступними 
зауваженнями. По-перше, залишається відкритим питання чіткої класифікації прикладних задач. По-
друге, переважна більшість задач, які "кочують" із збірника в збірник, пов’язана із круглими тілами та 
многогранниками, обчисленням їхніх об'ємів та площ поверхонь. Мало прикладних задач в темах, якими 
розпочинається вивчення стереометрії: "Аксіоми стереометрії та їх найпростіші наслідки", 
"Паралельність прямих і площин", "Перпендикулярність прямих і площин". Майже відсутні такі задачі, 
що стосуються декартових координат і векторів та рухів у просторі. По-третє – кількість задач. В діючих 
шкільних підручниках:  О.В. Погорєлов. "Геометрія. 10-11" прикладних задач міститься 8 %; у 
підручнику Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, Н.Г. Владімірова. "Геометрія. 10-11" – 7 %. Схожа картина і з 
підручником В.М. Клопський, З.А. Скопець, М.І. Ягодовський. "Геометрія. 9-10", що використовувався у 
80-х рр. – 6 %; у підручнику А.П. Кисельов. "Геометрія. ІХ-Х (друга частина)" – 7 %. Таких задач, за 
висновками сучасних методистів, має бути приблизно 20 %. Отже, вчителям потрібно "добирати" 
необхідну кількість із збірників прикладних задач, яких досить небагато, причому нові за останні роки не 
випускались. По-четверте – зміст прикладних задач, їхня тематика. Значна частина таких задач оперує 
застарілими даними, переобтяжена технічною термінологією, не враховує потреби та інтереси молоді. 
Тобто, мало цікавих сучасних задач. По-п’яте – це мізерна кількість задач, для розв’язування яких можна 
було б використовувати  комп’ютер. 

Все вищезазначене відкриває для нас велике поле для творчості. Причому черпати прикладні задачі 
можна, за порадою російського математика та педагога Я.І. Перельмана (1882-1942), у фізіології, 
зоології, ботаніці, географії, фізиці, астрономії та ін. Це проілюструємо на таких прикладах. 

1) Про Світовий океан читаємо у книзі Д. Наумова "Мир океана": "Площадь Мирового океана 
361 млн. км2, средняя его глубина 3,799 км… Океан настолько велик, что человек может представить 
себе истинные размеры этой  водной массы, только прибегнув к каким-либо понятным сравнениям. 
Попробуем мысленно вместить Мировой океан в сосуд кубической формы" [4:61]. Обчисліть сторону 
такого куба.  

Розв’язання. 1. Об’єм Світового океану 1V S H= ⋅ , де 361S =  млн. км2, 3,799H = м≈3.8 км. Тоді 

1 361V =  млн. км2·3,8 км≈1372 млн. км3. 2. Об’єм куба 3
2V a= , де a  – сторона куба. Оскільки 1 2V V= , то 

1372 млн. км3= 3a , звідки a ≈1111 км.  
Відповідь: сторона куба 1111 км, що відповідає приблизно відстані від Москви до Варшави. Така 

задача, на нашу думку, крім чисто геометричного розв'язання буде краще розвивати в учнів уявлення про 
великі числа, демонструвати зв’язок із географією.  

2) Читаємо у книзі у О. Смірнова "Мир растений": "У амазонской кувшинки виктории регии листья с 
большим запасом "грузоподъемности". Индейские матери, собирая семена водных растений, кладут 
детей для безопасности на эти листья. В поперечнике они до двух метров, малышу есть где порезвиться. 
А края высоко загнуты вверх, за борт не упадет. И не утонет. Один исследователь насыпал на лист 10 
ведер песка. Только тогда лист утонул… Кстати, модель листа виктории использовал английский 
архитектор Д. Пакстон, который проектировал известный Хрустальный Дворец в Лондоне" [5:42]. 
Обчисліть, яку вагу витримує листок вікторії регії.  

Розв’язання. 1. Підрахуємо об’єм 1V , який займає звичайне відро. Форма відра – зрізаний конус. 
Приймемо радіус його меншої основи 0,10r =  м, більшої – 0,13R =  м, висоту – 0,25h =  м. Об’єм 

обчислимо за формулою 2 2
1

1 ( )
3

V h r r R R= ⋅ π⋅ ⋅ + ⋅ + . Отже, об’єм одного відра 

( )2 2
1

1 3,14 0, 25 1,10 0,10 0,13 0,13
3

V = ⋅ ⋅ + ⋅ + ≈0,01 (м3). 2. Обчислимо таку масу піску m1, що міститься в 

одному такому відрі за формулою 1 1m V= ρ⋅ . де ρ =1500 кг/м3, V1=0,01 м3. m1=1500·0,01=15 (кг). 3. Тоді 
маса m десяти таких відер піску буде: m=10· m1=10·15=150 (кг).  

Відповідь: лист вікторії регії витримує вагу до 150 кг. 
Геометричні задачі з практичним змістом можна знайти і у "старих" збірниках задач (ще початку 

ХХ століття). Як приклад, наведемо декілька задач із "Сборника задач и упражнений по геометрии для 
средних учебных заведений", автор Владіміров З.І (вправи подаємо без розв’язання). За словами автора, 
основна думка задачника в наступному: "Для наиболее целесообразного прохождения математики  все 
изучаемое немедленно должно применяться… При прохождении геометрии большое значение имеет не 
только применение геометрических истин на задачах и упражнениях, но, быть может, еще важнее (для 
умственного развития учащихся вообще…) привычка делать выводы из известных условий, а также 
умение проверять путем рассуждения эти выводы (интуиция и доказательство)" [6:3]. Вибір задач для 
ілюстрації зумовлений їх оригінальністю та неповторюваністю в інших збірниках.  

"Лестница на второй этаж имеет 48 ступеней, возвышающихся одна над одной на 2 верш. 
Определить, сколько цементу надо употребить для приготовления цементных ступеней лестницы, если 
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длина лестницы 10 арш., ширина 3 арш., и если на каждый квадратный арш. употребляют пуд цементу" 
[6:85] (1 арш≈ 0,71 м; 1 т=61,05 пуд; 1 верш=4,44 см). 

Як бачимо, ці задачі, що підібрані із різних тем стереометрії, після належної обробки (використання 
єдиної системи мір, корекції тексту у відповідності із сучасними вимогами, тощо) можна і потрібно 
використовувати у школі, щоб учні знали про прикладні задачі і могли їх розв’язувати. На сьогоднішній 
час такі задачі майже не використовуються протягом вивчення стереометрії. Проведений констатуючий 
експеримент підтверджує цю тезу. 

Так серед одинадцятикласників, що відвідували підготовчі курси при ЖДТУ (переважна частина 
яких, це 73 % кількості, навчається у загальноосвітніх школах Житомира) була проведена письмова 
робота з геометрії. Дата проведення – лютий 2003 року. Роботу виконували 218 чоловік (109 юнаків та 
109 дівчат). Тривалість роботи – 60 хвилин. Протягом виконання роботи дозволялось користуватися 
довідковою літературою. Роботу на "відмінно" (12 б., 11 б., 10 б.) виконали лише 4 % осіб, що писали, а 
таких, що зовсім не впорались із завданням або виконали "незадовільно" (0 б.,. 1 б., 2 б., 3 б.) – 60 % 
(відповідно 15 % і 45 %). Учням було запропоновано поряд із звичайними для них задачами розв’язати і 
дві із практичним змістом. І саме із прикладною задачею юнаки та дівчата впорались найгірше, її 
розв’язали правильно лише 11%, в той час як показник по іншим задачам, хоч і не високий, але більший 
в два рази. Відмітимо, що третина (32%) написали після контрольної роботи під час анкетування, що такі 
задачі вони не розв’язували в школі; підкреслимо також, що 34%опитуваних назвали ці задачі цікавими і 
потрібними. Причому під час написання роботи, частина учнів, читаючи прикладні задачі навіть не 
могли зрозуміти їх зв’язок із стереометрією.  

Отже, такі задачі мають увійти у практику роботи вчителя при навчанні стереометрії, оскільки саме 
вони зможуть допомогти зрозуміти старшокласникам, що, вивчаючи цей курс, гармонію простору, вони 
пізнають реальний світ, а розв’язуючи прикладні задачі, вчаться правильно, раціонально вирішувати 
питання, що будуть виникати у їхньому житті. 

Викладання шкільної стереометрії має бути життєвим, тобто, курс стереометрії повинен мати 
прикладну направленість. На сьогоднішній час можна говорити лише про існування у школі окремих 
елементів прикладної спрямованості, що не зможуть змінити стан знань з геометрії, а отже, досягти ті 
цілі і завдання, що ставляться в середніх загальноосвітніх закладах щодо вивчення математики. Проте 
аналіз літератури із питання прикладної спрямованості курсу стереометрії, визначення суті поняття та 
його складових, певні узагальнення та дискурсивні висновки щодо цього питання, які проведено у даній 
статті, вже окреслюють шляхи її реалізації, що і буде розвито у подальшому. 
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Прус А.В. О прикладной направленности школьного курса стереометрии. 

Исследуется вопрос  прикладной направленности школьного курса стереометрии и определяются 
возможные пути ее реализации. 

Prus A.V. About practical direction of school course of  stereometry. 
Concepts  of the applied direction of school stereometry are investigated and possible ways of its realization are 
determined. 
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РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ 

У статті розглядається питання ролі граматичного ладу мови у формуванні культури мови і мовлення у 
процесі вивчення синтаксису 

Виховати духовно багату, морально стійку, соціально активну особистість можна тільки тоді, якщо 
вона оволодіє мовою як засобом спілкування, мислення, самовираження, коли рідна державна мова стане 
її обов’язковою потребою для самоутвердження в колективі. 

Робота із збагачення словникового запасу, формування уваги до слова, смаку до того дібраного слова, 
уміння відчути у контексті його дійсний зміст – в цілому розвиває почуття культури слова. "Виконавсько 
– мовленнєва майстерність виходить із розряду педагогічного "додатку" і включається до загальної 
сукупності якостей учителя-вихователя"[6]. Проблема культури мови і мовлення не обділена увагою 
протягом і останніх років. Останні десятиріччя проблемами культури мовлення займаються науковці 
Н.Д. Бабич, Я. Рядович-Винницький, І.М. Кочан, А.С. Токарська, А.Й. Капська, О.Г. Муромцев, 
В.Ф. Жовтобрюх, Л.М. Головата, К.Я. Климова, О.І. Кретова, Н.В. Лесняк, Л.В. Лучкіна, Л.О. Савенкова, 
В.А. Каліш та інші, науково-методичною базою для їх дослідження були дослідження Я.А. Каменського, 
К.Д. Ушинського, В.О. Сухомлинського, Л.І. Айдарова, Л.О. Варзацької, М.С. Вашуленка, Н.Я. Грипас, 
І.П. Ґудзик, А.Б. Добрович, І.А. Зязюна, В.Я. Мельничайко, С.Д. Рубінштейна, Г.М. Сагач, І.О. Синиці, 
Н.Ф. Скрипченка, М.Г. Стельмаховича, О.Н. Хорошковської та інші. У вищих навчальних закладах 
України створюються спеціальні програми і технології, які б дали змогу формувати в майбутніх 
педагогів комунікативні вміння та професійно значущі якості особистості. Авторами їх є, зокрема, 
І. Яценко, Г. Дьяконов, Д. Балденюк, А. Капська, В. Абрамян, М. Барахтян, Л. Долонька, Г. Мешко, 
А. Мешко, Л. Гапоненко [7]. 

Досвід показує, що в мовленнєвому розвитку студентів велике значення має система завдань, яка 
передбачає ту систему розумових дій, якою забезпечується пізнання процесів, що відбуваються у мові, 
вироблення усвідомлених мовленнєвих навичок і формування любові до рідної мови, а в цілому 
допомагають розвивати філологічну мовленнєву культуру. Розглядаючи питання про збагачення 
словникового запасу, ми прагнули прищепити розуміння того, що внутрішній зміст слова є завжди 
динамічним, складним утворенням, а його значення є "тільки одна із зон того складного смислу, якого 
набуває слово в контексті мовлення. А отже, в різних контекстах слово легко змінює своє значення" [4]. 
А це вимагає від учителя такої підготовки своєї мовленнєвої дії при роботі з класом, коли зміст його 
мовлення, значення слова дійде до кожного учня. Отже, "успіх роботи педагога залежить не тільки від 
змісту, але й від форми викладу. Навіть хороші думки не завжди дійдуть до дітей, якщо вони будуть 
погано виражені" [1]. У цьому плані не можна не згадати думки про те, що готуючись до викладу 
матеріалу на уроці, вчитель вирішує, з чого почати, чим закінчити, як розмістити матеріал, якими 
словами - "місточками" перейти від одного питання до іншого, як виразити основні думки. Вчитель 
нерідко довго шукає ці єдино потрібні в конкретному випадку слова, зважує їх, відчуває муки, близькі до 
мук поета [3]. 

Говорячи про роботу вчителя, не можна обійти замовчуванням і той факт, що для цієї професії 
важливий розум особливого роду; з одного боку, високо імпровізаційний, а з другого - багато 
обладнаний словесними конструкціями і їх варіаціями. Щоб легко і швидко можна було імпровізувати у 
певних ситуаціях, щоб словесні конструкції виникали у вчителя швидко, без болісних пауз, щоб, 
нарешті, створювалось враження невимушеності, природності його мовлення у спілкуванні з учнями, - 
необхідно не тільки мати великий словниковий запас, а й глибоко володіти граматичними нормами мови, 
уміти користуватися всіма багатствами її синтаксичних конструкцій, тобто, підходити до роботи творчо 
[5]. 

Розглянемо приклади завдань, виконання яких підпорядковане зазначеній меті.  У поданих реченнях 
визначте словосполучення, вкажіть на способи зв'язку слів у них, поділіть словосполучення за 
морфологічним вираженням їх головного (стрижневого) слова. Три хлопці пішли до лісу. По дорозі вони 
вели дружню розмову. Раптом десь за деревами затріщали сухі гілки. Щось невідоме йшло лісом. Думка 
розкрити таємницю цих звуків раптово оволоділа хлопцями. Двоє з них побігли навперейми, а третій 
кинувся туди, звідки чувся  тріск.  

Виділіть у реченні словосполучення, дайте їм характеристику за типом смислового зв'язку 
компонентів. 

Стоїть тихий вечір. Два студенти взяли ті десять зошитів, які вони готували для виставки, і передали 
у профком. Вони будуть переслані до Києва. 
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Окремі ілюстрації друзі малювали фарбами, але більшість - олівцями. З приводу тематики відбувся 
обмін думками. Кожному западає в душу висока якість оформлення матеріалів. 

Виходячи з того, що поєднання слів у словосполучення у кожній мові має певну своєрідність, і 
враховуючи наявність граматичних русизмів у характері побудови студентами словосполучень та речень, 
ми проводили вправи, спрямовані на порівняння конструкцій української і російської мови, виготовляли 
таблиці типу: "Говори правильно", "Як правильно сказати" тощо.  

Наприклад: дякую вам - благодарю вас, завдання додому - задание на дом, пропустити через хворобу 
– пропустить из-за болезни, у ліс по ягоди - в лес за ягодами тощо.  

Система вправ з удосконалення граматичного ладу мовлення має послідовність, яка продиктована 
послідовністю опрацювання відповідних тем синтаксису української мови. Так, після вправ, що 
стосувались словосполучення, виконувалися вправи, пов'язані з реченням і т. ін.  

Перебудуйте речення так, щоб не було перекручення змісту висловленого. У сільськогосподарському 
інституті почалася підготовка до сівби студентів. На склад привезли гумові чоботи та граблі. На лузі 
паслися нестрижені вівці та гуси. По стежці йшов старий уже чоловік і вів за собою літню кобилу. 

Замініть словосполучення одним словом і, навпаки, окремі слова - словосполученнями. Розкрийте 
дужки і поясніть, чим виражений присудок. 

Зразок: Петро (вчителювати) в рідному селі. 
Петро став вчителем у рідному селі. 
Небо (темніти). Надворі (похолоднішати). Учень (відмінно вчитись). Старий (листи носити) у рідному 

селі. Молодий тракторист (орендувати). О третій годині (розвиднятися). 
Виразно прочитайте текст, випишіть окремо односкладні, двоскладні і нечленовані речення; 

поширені і непоширені; повні і неповні. 
Сонце почало ховатися за обрій. Подуло вітром. Незабаром стало сутеніти. Замовкла річка. Рибалки 

виходили на дорогу і чекали автобуса. 
- Завтра прийдете? - почувся голос місцевого рибалки. 
- Прийдемо, - за всіх відповів сивий дідусь. 
- Еге ж? - перепитав рибалка. 
Перебудуйте текст, замінивши безособові й неозначено-особові речення особовими. Поясніть, чи 

зміниться від такої заміни характер повідомлення. 
Небо заволокло хмарами. Сонця годі було й шукати. З долини потягло сирістю. Стало прохолодно. 
Після напруженої праці Петра почало морозити. Йому хотілося швидше дочекатися вечері. Та її 

чомусь довго не привозили. 
- Чи не трапилось чогось? - думалося йому.  
Недобрим передчуттям стиснуло серце. А через кілька хвилин у долині загуло. 
- Везуть! - промайнуло в думці.  
Йому стало веселіше. 
У процесі вивчення синтаксису такі роботи, як складання речень, вичленування словосполучень, 

переклади тексту і т.ін., спрямовуються на поглиблене вивчення норм української мови і вироблення 
навичок, необхідних для формування вмінь володіти усним і писемним мовленням невимушено, чітко, 
яскраво, у відповідності з потребами, що продиктовані життєвим фактом, навчально-виховною 
ситуацією чи певною подією. 

Так, наприклад, коли розглядається питання про відокремлені другорядні члени речення, можна, 
звичайно, поглибити знання з цієї теми шляхом розбору готових текстів, з’ясування смислової ролі 
відокремлених членів тощо. Але при цьому активна мовленнєва діяльність відсутня. І якщо вони й 
засвоюють певні граматико-синтаксичні форми мовлення, то таке засвоєння не має активного характеру, 
воно не формує творчих мовленнєвих навичок. З огляду на це ми використовували прийом об'єднання 
кількох речень в одне. Тобто, проводимо своєрідне редагування тексту. У сучасній методиці вправи на 
редагування вважалися одним із важливих засобів формування у дітей правильного усного та писемного 
мовлення (Д.М. Кравчук, В.Я. Мельничайко, М.І. Пентелюк та ін.)[2]. Така робота сприяє формуванню 
розуміння і того додаткового смислу, на який звертають нашу  увагу відокремлені члени речення, і 
виробленню навичок використання саме таких можливостей відокремлених членів речення у власному 
мовленні. Додатковими видами роботи при цьому виступає виразне читання речень з відокремленими 
членами, введення в речення поширених означень, уточнюючих обставин, перетворення відокремлених 
членів речення у невідокремлені і навпаки. Наприклад: Ми працюємо в обладнаній сучасними 
технічними засобами аудиторії. Ми працюємо в аудиторії, обладнаній сучасними технічними засобами. 

Серед завдань, які використовуються в процесі опрацювання цієї теми, можна назвати переказ-
переклад текстів, добір відокремлених членів до виділеного слова тощо. Наприклад: 

Над річкою Тетерів, окрасою Житомирщини, нависає скеля Чацького. 
Перед написанням твору-мініатюри з використанням відокремлених членів проводимо попередню 

підготовчу роботу. Наприклад, запропоновано тему "Материнські руки". У бесіді з’ясовуємо, що саме ми 
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хочемо сказати про них: руки, м'які і ласкаві; сильні у час біди, добрі і лагідні у хвилину дитячих 
недомагань; потріскані і зашкарублі від роботи у полі і т. ін.. І тоді, працюючи над мініатюрою, крізь 
образ материнських рук відтворюють узагальнений образ жінки-матері, сильної в горі, доброї і лагідної у 
буденні дні, непомітної героїні людського життя. А дібрані слова, відносячись до материнських рук і 
пояснюючи їх, стають відокремленими означеннями, але дібраними не просто заради граматичної 
вправи, а для вираження відповідного бачення життєвих явищ, життєвої правди. Цим самим формується 
розуміння того, що відповідні граматичні форми, синтаксичні конструкції виникли не просто самі по 
собі, а в результаті необхідності виразити, передати іншим людям саме таку, конкретно-духовну людську 
інформацію. Ця потреба і породила відповідні граматичні конструкції, форми, категорії. Таке розуміння 
генезису граматичних форм збагачує уявлення про мову і є одним із засобів, що спонукає їх до свідомого 
і зацікавленого вивчення мови і розвитку власного мовлення. 

Ми зупинилися на обґрунтуванні підходу до роботи з розвитку мовлення, опрацьовуючи тему про 
відокремлені члени речення, вставні і вставлені конструкції, звертання, але цими ж мотивами пройняті і 
всі інші види робіт і вправ з розвитку мовлення. Наприклад. 

Прочитайте текст, поясніть розділові знаки у ньому. Кожного дня тижня, за винятком понеділка, у нас 
йшли дощі. Може, комусь це й подобається, але біля волейбольного майданчика не було жодної людини, 
крім Петра Васильовича, - він на погоду, як відомо, не зважає. Мабуть, мине все літо, а сонця ми й не 
побачимо. О сонечко, де ж ти заховалося?! 

Напишіть твір, використавши у ньому звертання, вставні слова та речення, відокремлені члени 
речення. Теми твору (на вибір): 

"На заняттях з української мови", "Казка про вставні слова", "У світі відокремлених членів речення", 
"Може, Мабуть, Так би мовить вийшли погуляти..." 

Або спробуйте продовжити розповідь: "... Якось уранці один чоловік почув, що хтось стукає у вікно. 
Він вийшов у двір і побачив біля вікна якусь невеличку фігуру. 
- Хто ти? - спитав чоловік. - Я - Може! - Хто? - Може. - Не розумію. - А ти візьми мене до себе і 

побачиш. Я тобі в пригоді стану. 
Чоловік і взяв. От минув день чи два, аж приходить до нього сусід і каже: 
- У тебе немає корови, а в мене дві. Купи в мене корову. Чоловік подумав, подумав і вирішив купити. 

Хоче сказати: "Добре, куплю", а з рота вилітає: - Може, куплю. А що було далі? 
Практика показує, що коли просто виконувати різні вправи, які лише вимагають логічного мислення, 

доведення, використання певних закономірностей у жорстко фіксованих ситуаціях, без пошуку думки, 
розкутості, творчості, знання і вміння, певні досягнення, звичайно, будуть, але вони, в такому випадку, 
не творчі, позбавлені соків життя, тієї краплини живої води, без якої не можна розбудити душу 
мовлення. 

 
Матеріал надійшов до редакції 12.09.03 р.  
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ОРХЕСТИКА ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ІНТОНАЦІЙНОГО МИСЛЕННЯ 

У статті розглянуто результати констатуючих дослідів керівництва у вихованні інтонаційного 
мислення молодших школярів за допомогою орхестики 

Керівництво у вихованні інтонаційного мислення молодших школярів за допомогою орхестики 
передбачає науково обґрунтовану організацію цього процесу. 

Поняття "орхестика" виникло в стародавній Греції як метод вільної передачі в русі суті драматичного, 
поетичного або музичного твору. Т. Ліванова відзначає, що музика знаходилась "в нерозривному зв’язку 
з поезією (звідси – лірика), музика як неодмінна учасниця трагедії, музика і танець – такі характерні 
явища стародавньогрецького художнього життя" [2:6]. В кінці ХІХ сторіччя Еміль Жак-Далькроз 
повернувся до цього методу у вигляді музично-ритмічного виховання. Мета системи Е. Жак-Далькроза – 
за допомогою рухів розвинути музично-творчі здібності дитини [1:23]. Цю ідею розвивали 
Н. Олександрова, О. Конорова, С. Руднєва, Т. Бирченко, М. Котляревська-Крафт, Г. Франіо, І. Ліфіц та 
інші. Велику роль в розвитку орхестики відіграла система дитячого виховання Карла Орфа. Метод Орфа 
базувався на національному фольклорі: вивчались інтонації німецької мови, інтонації німецької народної 
музики, ритмічні формули та танцювальні рухи з використанням драматизації віршів, пісень, гри на 
різноманітних інструментах. 

На сучасному етапі орхестичне виховання розглядається як інтеграційне виховання з ритміки, що 
базується на всотуванні емоційних ефектів інтонації слова, сталих інтонаційних моделей музики, 
ритмоформул у співі, танці, драматизації, на логопедичних вправах. При цьому суб’єкт-учень є самою 
дією, а суб’єкт-вчитель – співучасником пошуку. Метою орхестичного виховання є розвиток 
ладоінтонаційного мислення учнів. 

Експеримент проводився у вигляді занять (колективних та індивідуальних), зміст систематизувався в 
послідовності і завдання обмежувались певним часом. 

У статті подаються й описуються результати констатуючих дослідів, спрямованих на з’ясування 
особливостей творчості дітей у зв’язку з мовною, музичною, танцювальною, театральною практикою і в 
умовах першої їх зустрічі з творчими завданнями. 

Дослідження проводились методом разової перевірки реакції дітей на нові завдання. 
Діти виконували завдання в процесі різної діяльності. Кожне з них давалося в новій формі: діти 

повинні були самостійно прочитати уривок з дитячого вірша (1-й дослід – знайти вірну мовленнєву 
інтонацію); відтворити у жесті знайдену інтонацію (2-й дослід – рухова творчість); знайти театралізовані 
дії для виконання уривку (3-й дослід – імпровізація рухів у просторі приміщення); зімпровізувати 
танцювальні рухи в характері знайденої інтонації (4-й дослід – танцювальна творчість); проспівати 
власну мелодію, віднайдену в мовній інтонації (5-й дослід – пісенна творчість). 

У дослідах подавались певні види педагогічного керівництва: повна самостійність (мовна інтонація, 
жест, рухова творчість, театралізована дія) та спільна творчість з дорослими (імпровізація мелодії). 

Аналіз перелічених дій дозволяє в майбутньому створити в дитячій свідомості повний орхестичний 
словник. 

Досліди проводились досвідченими педагогами з дітьми експериментальної групи, а також в 
прогімназії №11 (учитель Фесенко Т. В.), загальноосвітній школі № 21 м. Житомира (учитель Коза-
чук Г.А.), загальноосвітній школі селища Танкове, Джанкойського району Кримської автономії (учитель 
Забродська А. В.), загальноосвітній школі № 3 м. Бердичева (учитель Лаліменко Т. В.). У цьому розділі 
узагальнені матеріали обстеження 230 дітей 1-3-х класів. 

Перший дослід. Метою першого досліду було вивчення особливостей орієнтування дітей у новій 
діяльності з вимогою діяти відразу після ознайомлення з поетичним уривком. Дитина повинна знайти 
потрібну мовну інтонацію, котра відповідає даному поетичному уривкові, та прочитати вголос. Дітям 
були запропоновані окремі поетичні уривки, різні за жанрами, характером, образністю і манерою 
виконання. 

Відразу ж виявилась якість ставлення дітей до завдання. Діти, яких слід би віднести умовно до групи 
А (49 %), залюбки виконали уривки, їм вдалося передати всю різноманітність мовної інтонації, читали 
піднесено, грайливо, відразу емоційно входячи в образ. 

Діти умовної групи Б (37 %) також позитивно виконали запропоноване, вірно реагували на текст, 
виявляючи емоції, проте не вистачало піднесеності, скупіші були інтонації, поводили себе учні більш 
стримано. 

Діти умовної групи В (10,9 %) не були натхненними, завдання виконали як механічну вправу, не 
переживаючи внутрішнього образу, обмежившись лише вигуками або деякими формальними 
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притишеннями голосу. Механічність виконання вправи свідчить про відсутність у дітей повноцінних 
емоцій, що виявились у представників груп А та Б. 

До умовної групи Г (3,1 %) ми віднесли тих дітей, котрі за своїм меланхолійним темпераментом не 
справились вчасно із завданням. Висновок: всім дітям доступна ця діяльність, хоча і якоюсь мірою 
неоднакова якість виконання, і це є першою складовою частиною в самостійних пошуках усвідомлення 
орхестичного словника. 

Наступний дослід спрямований на те, щоб виявити попередньо отримані мовні інтонації (образи та 
емоції) діти висловили та закріпили в жесті. Для цього дитина має самостійно відтворити знайомі рухи у 
нових співвідношеннях (рухи головою, руками, ногами, всім тулубом), котрі відповідали б змістові 
виконаного нею уривку. 

У другому досліді виділяються два оціночних моменти: а) повноцінність сприйняття поетичного 
уривку в жесті; б) творче використання знайомих елементарних рухів в певній послідовності та їхній 
відповідності даному змістові. 

Як виявилось, 80 % дітей зуміли віднайти жести, що повноцінно відтворили зміст поетичного уривку. 
За спостереженнями об’єктивно визначилось три аспекти: 1) діти вірно реагували на підвищення та 
пониження інтонацій рухами вгору та вниз; 2) діти показували точні рухи у відображенні вербальних дій 
("лізе рак по стіні", "налетіли журавлі", "зайчик вушками тріп-тріп" тощо); 3) діти знаходили асоціативні 
жести у відображенні певних предметів та явищ ("стелиться туман" – ніби розстеляється простирадло; 
"Коза-Дереза – півбока луплена" – дитина скособочується й тягне ніжку; "з роси вам та води – будьте 
здорові" – в долоньки набирає росу й бризкає поперед себе тощо). 

Діти імпровізували жести, керуючись характерними особливостями поетичного уривку, при цьому 
30 % з них виявили неабиякі творчі нахили, асоціюючи себе з тими або іншими предметами та явищами. 
Наприклад: при декламації рядків "Тосі-тосі, коні в горосі" Каріна К. помахами кінчика власної косички 
зобразила стріпування кінської гривки; Леся П. зобразила "Зорю-зоряницю, красну дівицю" 
розчепіреними пальчиками навколо власної голови; Валя К. при виконанні щедрівки "Павочка ходить" 
уявила себе павою, яка вищипує з себе і розкидає, ніби даруючи, своє пір’ячко. Отже, ці дані свідчать 
про можливість виконання рухових творчих завдань, які однак ще не характеризують всієї дитячої 
творчості в цілому, але є другим щаблем в орхестичному вихованні. 

Метою третього досліду є доведення наявності в кожної дитини схильності до театральної 
(сценічної) дії. Дослід поділявся на три етапи: 1) обґрунтування даних їм поетичних уривків особисто, 
виходячи із своєї фантазії; 2) використання сторонніх предметів (ляльковий театр); 3) залучення 
сторонніх осіб. 

92% дітей успішно, із зацікавленістю виконали поставлені перед ними завдання. При об’єктивному 
спостереженні неабиякий інтерес викликав той факт, що при поетапному виконанні завдання 
змінювалося ставлення дітей до пошуку більш яскравих мовних інтонацій. Наприклад, при першому 
виконанні уривків діти ще виходили з напрацьованих у попередніх завданнях інтонацій, а при 2 та 3 
виконаннях діти вже шукали і знаходили такі тембральні багатства, що їхні мовні інтонації вже 
наближалися до мелодики, до співу (звертаючись до ляльки, Анжела С. змінювала регістр голосу; 
звертаючись до партнера, Костик Б. робив голосом глісандо, зображуючи плин річки). Через виконання 
подібних завдань активізується процес навчання, але тут ще не можна говорити про сформованість знань 
та навичок. Це досягається лише постійною й копіткою роботою над сталими орхестичними формулами, 
щоб вони засвоювалися дітьми не відокремлено один від одного, а в комплексі. 

В четвертому досліді ритм вірша в танці розглядався як ритмо-інтонації не тільки в структурному, 
але й в змістовному аспекті. Перш, ніж виконати завдання, дітям нагадали значення коротких і довгих 
тривалостей (вісімок та четвертних). Перше завдання - визначення та відтворення ритмічного малюнку 
поетичного уривку ногами. Дитина промовляла вірш і слідкувала за зміною тривалостей (вісімки 
виконувались ходою "навшпиньки", чверті – простим кроком). Друге завдання – самостійно викласти 
ритмічний малюнок за допомогою наочностей (карток з тривалостями). Третє завдання – відчути сильну 
частку і затанцювати даний уривок. 

Результати дослідів подано в таблиці 1: 
Таблиця 1 

 

 Завдання 1 Завдання 2 Завдання 3 
Група А 94% 96% 61% 
Група Б 91% 83% 50% 
Група В 80% 50% 40% 
Група Г 15% 10% 0% 

 
Складність першого завдання пояснюється тим, що діти легко відтворюють ритмічний малюнок 

руками, а коли потрібно подібне завдання відтворити ногами, виявляється невідпрацьованість моторики 
ходіння. 
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Ритмічні малюнки типу "дві чверті" або "дві половинні" діти відтворюють безпомилково, але якщо 
зустрічаються ритмоформули з використанням вісімок (тобто точний відлік тривалостей), вони 
правильно відчувають та відтворюють зупинку на чверті, а на вісімках (навіть, коли пе6ред завданням 
точно відтворені ритмічні малюнки плесканням) – дріботять ніжками, не орієнтуючись в кількості 
тривалостей. Найбільш складно зорієнтуватися в ритмічному малюнку "чверть-дві вісімки" – інерція 
руху заважає їм вчасно зупинитися.  

Тому результати дослідів невисокі. Слід звернути увагу на останні частки – в основному діти їх 
протягували, та не могли у другому завданні визначити їх тривалість. 

У п’ятому досліді створення мелодій обмежили трьома звуками різної висоти (ІІІ – V – VI ступенями 
мажорного ладу). Завдання поділено на два етапи:  

a) намалювати графічно рух інтонації вірша на папері;  
b) за графічною схемою знайти вірну інтонацію, тобто рух ступеней. Завдання виконувалось після 

настройки голосу дитини на ступені мажорного ладу та показу цих ступеней на металофоні (так званий 
"препарований металофон", де підготовані тільки три пластинки з визначеними ступенями). Результати 
досліду оформлено у вигляді таблиці: 

Таблиця 2 
Показники динаміки розвитку інтонаційних вмінь учнів 

 
 Завдання 1 Завдання 2 
Група А 100% 100% 
Група Б 95% 95% 
Група В 84% 84% 
Група Г 0% 0% 

 
Висновки досліду показали, що за допомогою орхестики практично кожну дитину можна навчити 

тонко відчувати інтонацію слова і музики та розвинути в ній можливості імпровізування музики, тобто 
композиторських навичок. Процес складання мелодії пісні за допомогою орхестики не знижує 
безпосередність вираження їхніх почуттів, не гальмує діяльність творчої уяви, а навпаки - дає поштовх 
для подальшого пошуку більш цікавих інтонаційних та ритмічних відкриттів. 

Формування творчості – це важкий, багатоетапний акт. Взаємозв’язки багатьох ліній розвитку 
повинні доповнювати один одного, концентруватися на кінцевому результаті (провідному завданні), 
розв’язання якого можливе на певному рівні формування творчої діяльності в орхестичному вихованні. 
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Плющик Е.В. Архестика как способ воспитания интонационного мышления. 

В статье рассмотрены результаты констатирующего эксперимента управления в воспитании 
интонационного мышления младших школьников с помощью архестики. 

Plustchik E.V. Arshistics as the means of upbringing of intonation thinking. 

The results of a control experiment in guiding the junior pupils for upbringing of intonational thinking by means 
of orchestics are discussed. 
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РОЗВИТОК В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ХУДОЖНЄ 
ПІЗНАННЯ, ІГРОВУ ФАНТАЗІЮ ТА МИСТЕЦТВО НА УРОКАХ ПРАЦІ Й МАЛЮВАННЯ 

В статті аналізуються шляхи розвитку творчих здібностей учнів початкових класів через художнє 
пізнання, ігрову фантазію,  мистецтво на уроках праці й малювання. 

В умовах демократизації і гуманізації національної системи освіти метою і мірою ефективності її 
функціонування стає розвиток особистості, задоволення її освітніх потреб та інтересів. Це зумовлює 
необхідність вдосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя. 

Проблему теоретичної і методичної підготовки вчителя досліджували Ю.К.Бабанський, В.І.Бондар, 
С.У.Гончаренко, Н.В.Кузьміна, О.Г.Мороз, В.О.Онищук, І.П.Раченко та ін. Проблему розвитку 
особистості вчителя у процесі професійної підготовки досліджували Г.О.Балл, І.Д.Бех, 
Д.Б.Богоявленська, В.О.Моляко, В.В.Рибалка, О.І.Щербаков та ін. Проблема формування і розвитку 
педагогічної майстерності була у центрі наукової уваги Б.Д.Грінченка, І.А.Зязюна, Л.І.Рувінського, 
Н.М.Тарасевича, Г.Ф.Чупилка та ін. Разом з тим, педагогічна теорія і практика підтверджують, що у 
професійній підготовці вчителів початкових класів недостатньо враховується необхідність оволодіння 
ними основами мистецтвознавства.  

Метою цієї статті є визначення можливостей ігрової фантазії та мистецтва у розвитку художньої 
творчості молодших школярів. 

Відомо, що провідну роль у розвитку фантазії, уяви, творчих здібностей виконує гра, яка активізує 
роботу клітин кори головного мозку, його працездатність в цілому [2:152]. Дитина зустрічається з 
мистецтвом через іграшку. В цьому можна побачити зв’язок гри з образотворчою діяльністю дітей, їх 
прилученням до малювання, ліплення, художнього конструювання, а також до сприйняття творів 
графіки, живопису, декоративно-прикладного мистецтва.  

Заняття художньою творчістю допомагають здоровому становленню сфери почуттів особистості, її 
багатому емоційному розвитку. Робота кожного майбутнього вчителя початкових класів повинна бути 
побудована так, щоб дитина пізнавала світ через мистецтво. Всі речі, які її оточують, мають нести 
елементи естетики. Виховання дитини здійснюється через мистецтво. Велику роль у цьому відіграють 
заняття з малювання, ліплення тощо.  

В дитинстві людина має здатність яскраво і цілісно сприймати довколишній світ. При цьому маленька 
дитина наділена вродженим талантом не просто чути музику або бачити колір, але й переживати їх 
моральний вплив. Такий дар може з часом втратитись, якщо не надати їй можливість гармонійно жити у 
світі кольорів, звуків і запахів. Світ, який нас оточує, багатий фарбами, і кожна фарба розмовляє з нами 
своєю особливою мовою, проявляючись у тільки їй притаманній дії і має свої індивідуальні якості [1:71].  

Узагальнення досвіду вчителів Житомирщини дозволило виділити основні прийоми техніки 
малювання, що сприяють розвитку творчих здібностей. Так на заняттях з образотворчого мистецтва 
вчитель Штарова Н. В.  ЗОШ №17 м. Житомира застосовує техніку "мокрим по мокрому" і створює 
умови для переживання якості кольору та розвиває творчі сили особистості. Техніка "мокрим по 
мокрому" найбільше відповідає суті дитини, дозволяючи їй легко змішувати рідкі фарби на вологому 
папері, отримувати плавні переходи кольорів, гармонійно поєднувати їх між собою. Малюнок 
виконується тільки основними кольорами: червоним, синім, жовтим. Інші кольори дитина отримує, 
змішуючи основні в процесі роботи  на мокрому папері. Своєрідність діяльності гри з кольорами, коли 
дерева малюють синім, коня червоним, птаха жовтим, полягає у тому, що це не просто гра, а гра-
мистецтво, рух до художнього пізнання через ігрову фантазію. 

Протягом останніх років нами проводилося дослідження у школах м. Житомира (ЗОШ № 17, ЗОШ № 
5, ЗОШ № 12) щодо визначення можливостей розвитку в учнів початкових класів творчих здібностей 
через художнє пізнання, ігрову фантазію та мистецтво на уроках праці й малювання. В початкових 
класах нами проводився такий експеримент. Першокласникам  пропонувалося таке завдання (за тестом 
Торенса), метою якого було виявити особливості візуального мислення. Досліджуваним пропонувалася в 
якості стимулу достатньо проста графічна фігура. При цьому їм повідомлялося, що цей стимул уявляє 
собою незакінчене зображення. Від учнів вимагалося закінчити зображення за допомогою будь-яких 
графічних доповнень для того, щоб в кінці отримати дещо визначне, а потім назвати те, що у нього 
вийшло. Кожний простий стимул пропонувався на окремому аркуші паперу, при чому пропонувався 8 
раз підряд. Досліджувані повинні послідовно знаходити все нові варіанти "закінчених зображень" на базі 
однієї і тої ж графічної основи. 
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Використовувалося 5 базових стимулів: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У випадку відмови досліджуваного продовжувати роботу із вказаним стимулом, яку він мотивує тим, 

що всі можливі варіанти перетворення і назви стимулу вичерпані, дослідник переходив до другого 
базового стимулу і т. д. Всього в наборі 40 пред’явлень.  

Варіанти доповнень були різноманітними, за якими ми побачили, чого саме не вистачає дітям, що не 
вдається їм зробити та як це можна виправити. Кожний майбутній вчитель має бути творчою 
особистістю. Якщо в нього буде добре розвинена уява, фантазія, то він до нескінченності зможе 
варіювати мотиви та спонукати дії учнів. Лише тоді малювання форм перетворюється на одне з 
найулюбленіших дитячих занять, які завжди переходять в ігрову форму. 

Заняття художньою діяльністю та розвитку творчих здібностей слугують тренуванням волі. Немає 
ніякого кращого способу виховувати волю, ніж те, що дитина постійно з радістю вертається до одних і 
тих же вправ саме тоді, коли потрібно подолати труднощі.  

Впливом ігрової уяви психологи пояснюють і потяг дітей до постійного перевтілення образів у 
ліпленні. Так "колобок" стає "грибом", а "гриб перетворюється на фантастичну "голову" і таке інше. 
Організовуючи заняття з різними видами ручної праці, ми орієнтуємося на мистецтво й ремесло. Люди, 
які не вміють вправно володіти пальцями рук, володіють також невправним інтелектом, позбавлені 
гнучкості ідей та думок. У той же час, хто володіє точними рухами, здатні мати гнучке мислення, 
проникати у сутність речей. Отже, завдяки заняттям з трудового навчання вдається підготувати людину 
до включення волі в замислений процес. Займаючись ліпленням, людина вирішує особливі художні 
проблеми: можна досягнути виразності в деталях, а також потрібно ще у певній послідовності об’єднати 
їх в цілому. Пластика виконаної скульптури повинна передавати те, що характерно для цілісного 
зображення тварин.  

В процесі занять з образотворчого мистецтва для виявлення рівня розвитку художньої творчості учнів 
нами використовувався  субтест "Малюнок", який відноситься до групи графічних. При цьому 
використовувалася художня діяльність, адже малювання є одним із основних видів творчості дітей. В 
малюнку дитина з дитячою безпосередністю відображає своє бачення світу, коло своїх інтересів, 
емоційні переживання. У цьому випадку малюнок передусім виявляє творчі здібності особистості 
дитини.  

Дитині давали альбомний аркуш паперу, 6 кольорових олівців. Час виконання завдання не 
обмежувався. Завдання для учнів було таким: намалювати що-небудь на  аркуші паперу та назвати 
малюнок. 

Інтерпретація тесту.  Основними показниками розвитку творчих здібностей у цьому випадку 
виступала оригінальність:  оригінальність самого зображення на малюнку сюжета і оригінальність 
стилю, техніки зображення. Про оригінальність першого виду робимо висновок по назві малюнка, 
зображеному на ньому предметі, сюжеті. Тут оригінальність визначали через обернено-пропорційний 
показник кількості  повторів на малюнку. Емпіричні показники переводили в стандартні бали. 

 
Кількість повторів 

зображених предметів, 
сюжетів 

Рівні прояву оригінальності Бали 

1 Високий 3 

2 Середній 2 

3 і більше Низький 1 
 
Найчастіше зустрічалися такі зображення: будиночки, квіти, сонце, дерева, автомобілі, пейзажі, люди. 

Оригінальність такого малюнка оцінювалася в 1 бал. Зображення пейзажів з хмарами, птахами, іншими 
деталями, які досить рідко зустрічалися, а також птахів, ракет, війни, казкових сюжетів із нескладним 
задумом і т. д. оцінювалися в 2 бали. Зображення фантастичних машин, комбінування різноманітних 
частин уже відомої техніки, робота, пальми, колодязів, вулкана, кінокамери, парашута були оціненими 

Рис.1.  Приклади “незакінчених зображень” 
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трьома балами. У тих випадках,  коли було зображено декілька предметів, виводили  середній бал по 
оригінальності. Оцінку сюжету було зроблено  за назвою малюнка, тому що найчастіше зустрічався 
особливий зміст, який дитина вкладала в назву. У тих випадках , коли  назва не несла в собі смислового 
навантаження, ми аналізувували зображення окремих сюжетів і явищ, які входили в сюжет.  

Оригінальність  техніки виконання оцінювалася візуально і найчастіше була абстрактною манерою 
зображення предметів, їх незвичного розміщення і т. д. Такий вид оригінальності оцінювався в один бал.  

Гнучкість розглядалася як здатність до продумування сюжетів, а не  окремих предметів в процесі 
малювання. Наявність сюжету в зображенні оцінювалася в один бал. 

Є ще категоріальна гнучкість. Всі предмети і явища, які зображувала дитина, розносилися по 
категоріям, які в цілому описували оточення людини, сферу її життєдіяльності. Було виділено три групи 
показників рівня гнучкості: високий, середній, низький. 

 
Частота повторень категорій 

по вибірці Рівень прояву гнучкості Стандартна оцінка в балах 

1 Високий 3 

2-6 Середній 2 

7 і більше Низький 1 
 
Таким чином, кожна категорія отримала свою стандартну оцінку. Одним балом оцінювалися 

наступні категорії: природа (жива і нежива), житло, людина, рослини, транспорт. Двома балами: 
техніка, тварини, космос, казка, споруди. Трьома балами: меблі, спорт, символи. 

До специфічних показників, які необхідно виділити в цьому субтесті і які характеризують 
креативність, необхідно віднести емоційне забарвлення малюнка, а також складність-простоту малюнка. 
Найчастіше діти малюють природу: небо, сонце, землю, квіти. 

Отже, проведене нами дослідження показує, що 87% учнів загальноосвітніх шкіл м. Житомира 
проявляють свої духовні здібності до різних видів художньої діяльності, вивільняючись таким чином з 
деяких проблем.  

Потреби практиків зумовлюють необхідність подальшої розробки теоретичних і методичних 
положень щодо підвищення рівня підготовки студентів до викладання художньої праці: трудового 
навчання й образотворчого мистецтва у початкових класах. Зокрема, необхідно: а) поглибити теоретичне 
обґрунтування і привести у відповідність із вимогами реформування освіти зміст підготовки майбутніх 
фахівців; б) розробити і ввести в навчальний процес вищих навчальних закладів цілісну систему 
методичної підготовки студентів до викладання художньої праці: трудового навчання й образотворчого 
мистецтва на особистісно  зорієнтованій основі із широким використанням новітніх технологій. 

Завдяки зусиллям вчителя, якому подобається мистецтво, школа може внести суттєвий вплив у 
формування нового ставлення до ролі мистецтва в суспільстві. Сам процес роботи зміцнює волю дитини, 
додає впевненості в собі. Дитина пізнає нове через мистецтво та власну фантазію. Вона бачить, як багато 
речей вона може зробити своїми руками. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГУМАННИХ ВЗАЄМИН МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ  РАДІОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ 

Викладені методологічні основи формування гуманних взаємин молодших школярів в умовах зони 
радіологічного контролю. 

Сучасний етап розвитку наук про людину характеризується підвищенням інтересу до проблеми 
взаємин, відносин. До неї звертаються філософи, психологи, педагоги, соціологи, етики, естетики, 
медики, фізіологи тощо. Складність і багатогранність проблеми дослідження потребує визначення 
стратегії наукового пошуку, тобто обґрунтування методологічних основ формування гуманних взаємин 
молодших школярів у позанавчальній діяльності в умовах зони радіологічного контролю.  

Загальну стратегію пізнання особливостей формування гуманних взаємин визначає 
загальнофілософська методологія. Філософська методологія реалізує особливості сучасного наукового 
розвитку, що характеризується тенденцією до об’єднання різних людинознавчих наук, методів 
дослідження людини в комплексних системах. Ця стратегія дає можливість вийти за межі емпіричних 
фактів, зруйнувати методологічну ізоляцію, добирати кращі здобутки в історії розвитку педагогічної 
науки, органічно поєднати в системі формування гуманних взаємин молодших школярів наукові 
педагогічні теорії та ідеї педагогів-практиків. Філософський підхід полягає також в осмисленні системи 
узагальнюючих поглядів на природу, суспільство, людину. Методологічним підґрунтям дослідження 
сутності явищ формування гуманних взаємин із позицій філософського підходу, як відомо, є теорія 
пізнання (гносеологія), яка досліджує вихідні умови та основи будь-якого пізнання, які б 
уможливлювали гарантію його об’єктивності. Визначена думка знайшла своє відображення в роботах 
Б.Г.Ананьєва, Г.С.Костюка, О.М.Леонтьєва, Б.Ф.Ломова, В.М.Мясищева, С.Л.Рубінштейна, 
О.В.Киричука (психологічна теорія діяльності), Г.О.Балла, І.Д.Беха, І.А.Зязюна, А.Маслоу, 
А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського та ін. (концепція гуманізму і психолого-педагогічні концепції 
особистісно зорієнтованого навчання й виховання). 

Об’єктивний науковий аналіз потребує вивчення гуманних взаємин молодших школярів зони 
радіологічного контролю у філософських категоріях загального, одиничного та особливого. На основі 
обраного підходу загальне не існує поза одиничним, і навпаки. Сполучною ланкою між одиничним та 
загальним виступає особливе [1]. Дія загального як закономірності виражається в одиничному й через 
одиничне. Тому обраний методологічний підхід задає відповідну логіку дослідження: виявлення 
загальних властивостей і структури категорії взаємин (загальне), аналіз специфіки міжособистісної 
сфери відносин молодших школярів (особливе), обґрунтування якісних змін сфери взаємин молодших 
школярів, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (одиничне). 

Оскільки одним із найважливіших завдань системи освіти є формування нового погляду на людину, 
яка є найвищою цінністю для іншої людини, підвищення рівня її загальної культури, формування 
духовності й таких взаємин між людьми, що ґрунтуються на повазі один до одного, на засадах 
гуманістичних норм життя, таких, як добро, повага, справедливість, то теоретичним підґрунтям нашого 
дослідження доцільно обрати гуманістичний підхід (або підхід гуманістичної орієнтації). У рамках 
визначеного підходу людина розглядається як неповторна унікальна цілісність, якій притаманний певний 
ступінь свободи від зовнішньої детермінації завдяки цінностям, якими вона керується. Гуманістичний 
підхід розглядає людину як активний суб’єкт власного розвитку, що здатний зробити вільний 
особистісний вибір, який може самоорганізувати власне життя. На сучасному етапі розвитку світова 
наука пов’язує з розробкою визначеного підходу імена таких зарубіжних учених, як К.Гольдштейн, 
А.Маслоу, Дж.Олпорт, К.Роджерс, Р.Мей, Е.Фром, К.Хорні, В.Франкл, Р.Бернс та інших, а також 
вітчизняних – Г.С.Сковорода, К.Д.Ушинський, А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський, Ш.О.Амонашвілі, 
І.Д.Бех, І.А.Зязюн та ін.  

Доцільним для дослідження формування гуманних взаємин молодших школярів є використання 
теорії, відомої як "школа самореалізації особистості", основи якої були закладені в першому десятиріччі 
ХХ століття, обґрунтування набула в 20-30-х роках у працях педагогів-гуманістів К.Н.Вентцеля та 
А.С.Макаренка. За цією теорією навчально-виховний процес орієнтовано на продукування рольової 
функції "образу особистості". Далі, через складну трансформацію та поступальний рух трьох фаз 
розвитку самосвідомості (самоідентифікацію, самопізнання й самореалізацію), викристалізовується 
семантичне ядро "самостійності" дитини [2, 143] 

У 60-70 роках постулати названої теорії були збагачені Л.Занковим, Г.Костюком (концепція 
розвивального навчання), З.Равкіним (теорія педагогічного стимулювання), В.Давидовим 
(індивідуалізація та диференціація навчально-виховного процесу), Д.Ельконіним, В.Кумаріним та 
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Г.Кумаріною (політехнічне навчання), Я.Лернером, М.Махмутовим, В.Оніщуком (формування 
соціальної активності школярів), Т.Конніковим, Т.Мальковською, О.Киричуком, І.Бехом (формування 
соціальної активності школярів).  

Вивчення об’єкта дослідження передбачає використання нами системного підходу, який набув 
значного поширення в багатьох сучасних наукових розробках (І.В.Блауберг, В.П.Кузьмін, 
В.М.Садовський, Б.С.Українцев, І.Т.Фролов, Е.Г.Юдін). З позиції загальної теорії систем поняття 
"система" визначається як множина взаємопов’язаних елементів, що утворюють цілісну, стійку єдність із 
середовищем, якій притаманні інтегральні властивості та закономірності. Системний підхід передбачає 
одночасне вивчення всіх сторін розвитку дитини, допомагає зрозуміти їх взаємозв’язок і 
взаємообумовленість. Системний підхід до дослідження того чи іншого явища потребує його розгляду з 
кількох позицій: як певної якісної одиниці, як системи, що має свої специфічні закономірності (виділення 
параметрів та способів їх організації); як частини своєї видо-родової макроструктури, яка підпорядкована 
закономірностям цієї макроструктури; як вияву зовнішніх взаємодій, тобто умов існування (людина в 
контексті її життєдіяльності). 

Ми розглядаємо гуманні взаємини як певну систему, яка має кінцеву множину характеристик, 
визначені функції, цілі, склад, структуру. 

Для розробки досліджуваної проблеми ґрунтовного значення набуває застосування діяльнісного 
підходу, висока ефективність використання якого доведена в працях Д.Б.Ельконіна, О.М.Леонтьєва, 
С.Л.Рубінштейна. Концепція діяльнісного підходу в певній системі відносин з іншими людьми розглядає 
особистість у єдності з її діяльністю. Такий підхід покладений в основу пояснення позицій особистості. 
Згідно з цією концепцією, позиція особистості є цілісним проявом як внутрішніх рушійних сил, так і 
моделей поведінки.  

У педагогічному відношенні діяльнісний підхід полягає в тому, що діяльність є передумовою й 
засобом формування особистості: в якому напрямі людина діє – такою є й спрямованість особистості; 
чим активніше вона діє, тим інтенсивніше йде процес формування позиції. Зміна позиції особистості в 
процесі виховання потребує зміни спрямованості її діяльності, яка залежить від уже існуючої позиції 
особистості. Так виникає "зачароване коло" у вихованні. Шляхами подолання "зачарованого кола" є 
визначення механізмів становлення й розвитку позиції особистості. 

Концепція діяльнісного підходу акцентує увагу й на соціальній ситуації, яка визначає діяльність 
виховання й через цю діяльність стає фактором позиції особистості. Саме соціальна ситуація розкриває 
роль вікових сходинок. Важливим фактором розвитку позиції особистості молодшого школяра є 
усвідомлення того, що робота, в яку він включається, необхідна іншим, що своєю діяльністю можна 
сприяти вдосконаленню середовища. 

У молодшого школяра змінюється соціальна ситуація: він іде до школи й отримує перше у своєму 
житті значуще завдання – учитися. Навчальна діяльність стає для школяра провідною, замінює гру, а 
ставлення до цієї діяльності визначає основний компонент його позиції як особистості. Досить швидко 
він усвідомлює, що учіння – діяльність, яка потребує суттєвих особистісних зусиль, і це в ряді випадків 
веде до втрати бажання вчитися, до безвідповідальності у виконанні навчальних завдань. Ставлення до 
учіння визначає розвиток усіх інших компонентів позиції особистості. Важливо, що учіння для 
молодшого школяра – індивідуальна діяльність, що визначається взаєминами з учителем; саме завдяки 
цим взаєминам навчальна діяльність стає основним джерелом цінностей, які збагачують і формують 
позицію особистості. 

Разом із тим сюжетна гра зберігає своє важливе значення, оскільки вона допомагає дитині опанувати 
ролі дорослих, нагромадити соціальний досвід, недоступний їй у практичній діяльності. Важливим 
фактором розвитку позиції особистості молодшого школяра є усвідомлення того, що робота, в яку 
включається він для себе і для інших, необхідна дорослим, що своєю діяльністю можна сприяти 
удосконаленню середовища. 

Отже, концепція діяльнісного підходу, не зменшуючи ролі вікових особливостей, відносить позицію 
особистості до суттєвої її характеристики на кожному етапі становлення. Характерні кожному віку 
провідні види діяльності не абсолютизуються, а розглядаються як рушійна сила, яка визначає позицію 
через внутрішні фактори: потреби, активність, характер. 

Дослідження формування гуманних взаємин потребує використання особистісного підходу, який 
ґрунтується на вченні про роль особистості в суспільстві, про співвідношення колективу й особистості, 
про особливу роль колективу в її розвитку, про всебічний гармонійний розвиток особистості. Важливим 
аспектом цього підходу виступає обґрунтування розвитку особистості в умовах трансформації 
суспільного устрою [3]. Він є певним методологічним інструментарієм, розробка якого має спиратися на 
синтез визначених психологічною й педагогічною наукою закономірностей будови, функціонування та 
розвитку особистості.  

Такий методологічний підхід у вихованні виходить із принципу центрації виховання на розвиток 
особистості. Цей принцип передбачає, по-перше, визнання пріоритету особистості, по-друге, націлює на 
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те, що пріоритет особистості має стати основою філософії виховання, ідеології суспільства у сфері 
виховання, центральною ціннісною орієнтацією як вихователів, так і вихованців. 

Доцільно розглядати особистісний підхід як важливий психолого-педагогічний принцип, основу 
якого становить сукупність вихідних теоретичних положень про особистість та практичних методичних 
засобів, що сприяють її цілісному розумінню, вивченню та гармонійному розвитку. Розробка цього 
підходу – складна теоретична й практична проблема. Складність зумовлена тим, що особистість є 
найскладнішим утворенням у світі і одночасно – суб’єктом перетворення цього світу й самого себе. 
Ключову роль у розв’язанні цієї проблеми відіграє психологія, оскільки особистість – це передусім 
психологічне новоутворення. Тому психологічні закономірності посідають центральне місце в 
загальнонауковому уявленні про особистість, її розвиток та діяльність. 

Сучасні вимоги до реалізації особистісного підходу визначалися в дослідженнях таких відомих 
психологів, як К.О.Альбуханової-Славської, О.Г.Асмолова, В.В.Давидова, В.О.Моляко, 
Л.М.Проколієнко, В.В.Століна, І.С.Якиманської та інших. У 70 – 90-тих роках питання необхідності 
використання особистісного підходу в психології та педагогіці неодноразово піднімались у працях 
І.Д.Беха, І.С.Кона, А.В.Петровського, В.О.Сухомлинського, Б.О.Феодоришина та інших.  

Таким чином, особистісний підхід розглядається як важливий психолого-педагогічний принцип, як 
методологічний інструментарій, основу якого становить сукупність вихідних концептуальних уявлень, 
цільових установок, методико-психодіагностичних та психолого-технологічних засобів, які забезпечують 
більш глибоке цілісне розуміння, пізнання особистості дитини. У гуманістичному вихованні та 
гуманізації відносин учнів його можна характеризувати послідовним ставленням педагога до особистості 
вихованця як відповідального суб’єкта власного розвитку. Цей підхід є базовою ціннісною орієнтацією 
педагога на розвиток особистості вихованця, яка визначає стратегію його взаємодії з особистістю, 
різними об’єднаннями учнів на основі суб’єкт-суб’єктних взаємин. 

У зв’язку зі складністю розробки особистісного підходу дослідники вважають за доцільне 
здійснювати особистісний вплив шляхом переходу до нього від інших, більш розроблених підходів. 
Тому пропонують такі його форми, як "особистісно-соціально-діяльнісний підхід" (О.В.Барабанщиков і 
М.Ф.Феденко), "принцип діяльнісно-особистісного підходу" (В.І.Андрєєв), "особистісно-діяльнісний 
підхід" (І.О.Зимня), "системний особистісно-діяльнісний підхід" (Л.М.Деркач), "індивідуально-
особистісний підхід" (О.Я.Савченко) тощо. Наприклад, особистісно-діяльнісний підхід (Л.С.Виготський, 
П.Я.Гальперін, В.В.Давидов, О.М.Леонтьєв, С.Л.Рубінштейн, Н.Ф.Тализіна ) передбачає засвоєння 
змісту історичного досвіду людей не шляхом передачі інформації про нього людині, а в процесі її власної 
активності, спрямованості на предмети і явища оточуючого світу, що створені розвитком людської 
культури.  

Виховний процес протікає в групі, яка об’єднує хоча б кількох вихованців. Соціальна психологія 
переконливо довела, що поведінка людини в групі відрізняється від поведінки поза нею; поведінка у 
випадковій групі є іншою, ніж поведінка в групі близьких людей, "значущих інших"; згуртована група – 
суттєвий фактор становлення позиції кожного її члена. Для обґрунтування визначених положень 
використовують теорію групового пристосування. Згідно з її положеннями, основним джерелом 
соціальних ідей вважають групові норми, тобто цінності, обов’язкові для всіх членів даної групи 
(мається на увазі, що група утворилась добровільно, а незгодні з її нормами мають можливість 
самостійно вийти з її складу). Отже, член групи регулює свою поведінку за апробованими групою 
стандартами. 

Прийняті групою норми є силою, яка впливає на кожного її члена, оскільки інші члени групи чекають 
від нього саме такої поведінки. Такі норми здійснюють особливо суттєвий вплив у неформальній групі, 
згуртованій на основі певної винятковості. Члени такої групи чітко відрізняють "своїх" і "чужих", при 
цьому, часто фіксуючи групову приналежність зовні помітними знаками (одягом, значками і т.п.). 
Протиставляючи себе оточенню, вони створюють "образ ворога", який стимулює подальше згуртування 
групи. Для підтримання цієї згуртованості група свідомо або несвідомо здійснює вибір інформації, тобто 
в середині групи приймається лише придатна для неї інформація. Важливо і те, що така група проектує 
свої негативні цінності на "чужих". У подібній групі спостерігається двосторонній процес: в ній 
об’єднуються однодумці, особи з більш або менш адекватною позицією особистості, а загальна 
атмосфера групи закріплює позицію кожного її члена, навіть тих, хто випадково в ній опинився. Цим 
пояснюється існування таких груп, як різні неформальні молодіжні об’єднання, закриті клуби, політичні, 
релігійні та інші об’єднання.  

Інше базове поняття теорії групового пристосування – роль індивіда в групі та його статус. Цим 
поняттям характеризуються чекання членів групи по відношенню до кожного окремо. В офіційних 
групах роль кожного її члена більшою або меншою мірою визначена, а у неформальних вона виявляється 
через міжособистісні стосунки. Статус приводить до індивідуалізації використання групових норм, 
оскільки кожному з її членів приписані певні правила, права та обов’язки у групі. Це явище відоме давно 
і виражено у прислів’ї "Що дозволено Юпітеру, не дозволено бику". 
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Групове пристосування визначається багатьма такими факторами, як соціальна солідарність, ефект 
залежності, інформаційна залежність, деградація відповідальності. 

Однак не кожна людина піддається впливові вказаних факторів. Вважається, що автономна 
особистість здатна до опору проти неприйнятних для неї норм. Щоб пояснити такий феномен, теорія 
групового пристосування вводить поняття референтної групи. Це означає, що людина керується нормами 
тієї групи, членом якої вона бажає бути. Якщо ж вона протидіє нормам групи, то це означає, що 
референтна для неї група знаходиться поза фактичною. У цьому – слабке місце цієї теорії, оскільки 
незрозуміло, як може впливати на особистість група, з якою вона не контактує.  

У нашому дослідженні ми використовуємо деякі ідеї цієї теорії, що дають змогу особистості відчути 
силу впливу колективу, дотримуватись групових норм, тобто цінностей, які є обов’язковими для всіх 
членів групи. Але вчитель, вихователь має спрямовувати особистість на підпорядкованість її групі і 
регулювати, направляти спрямування групи на гуманістичні цінності, гуманістичні ідеали, формуючи 
гуманні взаємини дітей у групі. 

У педагогічній соціології використовується концепція соціальної адаптації особистості, спрямована 
на врахування конкретної ситуації розвитку українського суспільства (В.Ворона). З огляду на її 
положення, соціальна адаптація — це вид взаємодії особистості або соціальної спільності з соціальним 
середовищем, де відбувається узгодження самооцінок і домагань суб'єктів із їх можливостями і з 
реальністю соціального середовища та суб'єкта. 

Динамізм притаманний нинішній цивілізації, зростання соціальної ролі особистості, інтелектуалізація 
праці, швидка зміна техніки й технологій у всьому світі, поступова зміна ставлення до світу як до речі й 
товару (товарний фетишизм) потребує орієнтації молодого покоління на гуманістичні універсальні 
цінності. А з іншого боку, в умовах безладного переходу до ринкової економіки, коли дедалі 
злиденнішою стає більшість населення України на тлі процвітання невеликої соціальної групи багатих, 
все менше людей орієнтується на цінності, необхідні для стабільності й розвитку суспільства. 
Пріоритетними стають найгірші зразки капіталістичної орієнтації на взаємини панування й підкорення, 
престижне споживання, одержання, внаслідок "ринкової" економіки, вигоди тільки для себе. 

Подальший розвиток зазначеного напрямку філософських пошуків виводить у сферу питань 
характеру соціальних стосунків, якості суспільства та пануючого в суспільстві ладу з точки зору його 
ставлення до індивіда — дбайливого чи байдужого, або й ворожого. Ці питання виходять за межі 
педагогічної компетенції, хоча педагогіка як особлива сфера людської діяльності не може уникнути 
необхідності усвідомлювати їх і впливати на них. Тому цей напрямок відповідає завданням нашого 
дослідження.  

Таким чином, визначені методологічні основи дослідження формування гуманних взаємин молодших 
школярів зони радіологічного контролю є основою для проведення категорійного аналізу базових понять 
дослідження та побудови моделі гуманних взаємин.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ У СТУПЕНЕВІЙ 
ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ 

У статті розглядається проблема забезпечення наступності в методах організації професійної 
підготовки фахівців технічного профілю з огляду на впровадження ступеневої професійної освіти. 

Перехід України до ступеневої системи підготовки фахівців поставив на порядок денний проблему 
реорганізації освітнього процесу в закладах професійної освіти. Реформа освіти вимагає пошуку 
принципово нових теоретичних рішень, розробки психолого-педагогічного забезпечення інтеграційних 
процесів у професійній підготовці. Сучасний ринок праці ставить завдання забезпечити 
випереджувальний розвиток фахової підготовки на основі ефективної координації діяльності усіх ланок 
освіти, тісної їх інтеграції з наукою і виробництвом за допомогою створення навчально-науково-
виробничих комплексів; виховання спеціалістів, які поєднують фундаментальні знання і ґрунтовну 
практичну підготовку; посилення індивідуального підходу; розвиток творчих здібностей майбутніх 
фахівців. Чільне місце в стратегії розвитку професійної освіти відводиться її організаційно-
педагогічному забезпеченню [13]. Це стосується не лише оновлення змісту освіти (реалізації гнучких, 
варіативних навчальних планів), а й застосування різноманітних, у тому числі нетрадиційних форм і 
методів навчання, навчально-методичного забезпечення; індивідуалізації підготовки, яка передбачає 
навчання за індивідуальними навчальними планами, програмно-цільовий, особисто-орієнтований підхід 
до організації самостійної роботи учнів і студентів; інформатизації підготовки спеціалістів, широкого 
використання обчислювальної техніки в навчальному процесі; створення навчальних посібників, 
підручників, методичного забезпечення нового типу. 

Задекларований перехід до ступеневого навчання змінює структуру фахової освіти, вимагає 
створення нових за формою і змістом нормативних документів планування навчального процесу. Для 
підготовки фахівців у системі ступеневої професійної освіти необхідно створити спеціальну структуру 
навчання зі зміною характеру професійної підготовки, реалізацією наступності в навчальному процесі, 
забезпеченням взаємозв’язку дисциплін, оптимальними навчальними планами і освітньо-професійними 
програмами, що можливе за умови реалізації інноваційних технологій навчання, базовими компонентами 
яких є: модульна організація навчання; новітнє методичне та програмне забезпечення навчально-
виховного процесу; систематичний поетапний контроль навчальної діяльності на основі рейтингової 
методики оцінювання знань.  

Завдання, що постають із впровадженням ступеневої підготовки фахівців, полягають у забезпеченні, з 
одного боку, органічної єдності загальноосвітнього, професійно-орієнтованого й економічного навчання 
та всебічного розвитку особистості, з іншого – глибоких знань, творчого мислення, здатності самостійно 
приймати рішення. Результат засвоєння знань з предмета повинен плануватися як частина цілісної 
системи знань, умінь і навичок (В. В. Давидов, О. С. Дубинчук, Л. Я. Зорiна, З. А. Решетова, 
Н. Ф. Тализiна, I. С. Якиманська). Знання, необхідні для професійної діяльності, майбутні фахівці 
отримують переважно на заняттях зі спеціальних дисциплін. Проведені дослідження показують, що 
переважна більшість викладачів вищих навчальних закладів технічного профілю, а також значна частина 
викладачів спеціальної технології та майстрів виробничого навчання ПТНЗ не мають педагогічної освіти 
і з методикою викладання своїх предметів ознайомлюються самотужки. Незважаючи на вагомі здобутки 
професійної педагогіки, проблема методики викладання спеціальних предметів у професійній підготовці 
має низку невирішених аспектів, які зумовлені передусім недостатнім врахуванням специфіки навчання в 
професійно-технічній і вищій школі та неузгодженістю рівнів навчання в ступеневій професійній освіті.  

У деяких закладах вищої освіти, переважно політехнічних інститутах, готують фахівців за 
спеціальністю "інженер-педагог", які вивчають курс методики навчання спеціальних предметів певного 
профілю. Ці фахівці, які спрямовуються на роботу в професійно-технічні навчальні заклади, фахово і 
психологічно готові до труднощів у викладацькій діяльності, зумовлених специфічними особливостями 
професійної підготовки. Однак і вони, а тим більше педагоги–випускники класичних університетів і 
педагогічних інститутів, мало ознайомлені з методикою забезпечення міжпредметних зв’язків 
спеціальних і загальнотехнічних предметів, дотримання наступності професійних знань і знань з фізики, 
хімії тощо, які в професійній освіті виконують не лише загальноосвітню роль, але й часто є 
профілюючими для освоєння певних професійно орієнтованих дисциплін, необхідністю узгодження 
спеціальних предметів і виробничого навчання (виробничої практики). Ще складнішим завданням 
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практичної педагогічної діяльності викладачів спеціальних дисциплін ПТНЗ є забезпечення цілісності та 
наступності у вивченні спеціальних курсів, які вивчатимуть випускники в разі продовження навчання у 
вищій школі.  

Для багатьох викладачів зміст освіти – це загальні результати професійної діяльності фахівців, які 
повинні засвоїти учні або студенти. Такі викладачі, як правило, не розглядають систему підготовки в 
цілому, а організують опрацювання навчального матеріалу, який їм як спеціалістам з певної галузі 
уявляється фрагментом, що відображає зміст професійної діяльності. Насправді ж переведення змісту 
професійної підготовки в зміст навчального предмета є значно складнішим процесом, адже виникає нова, 
якісно особлива система знань, у яку інтегруються досі не відомі елементи [14, с. 195]. Її упорядкування 
суттєво залежить від того, наскільки повно окремі компоненти професійної підготовки 
охоплюватимуться загальним системотвірним чинником, яким є спеціальність. 

Діяльність викладача спеціальних дисциплін багатогранна і пов’язана з постійною необхідністю 
передбачати, прогнозувати та планувати різноманітні аспекти своєї діяльності. Це творчий процес, який 
має свої закономірності і свою технологію, з якими необхідно ознайомитись кожному викладачеві. Хоч 
методичні питання засновані на певних дидактичних категоріях і не виходять за їх межі, методичні 
знання не можуть бути еклективними, конгломеративними, уривчастими, тим більше ідентичними за 
складом та за своєю логікою загальнопедагогічним (дидактичним) знанням. Вони повинні відповідати 
тій діяльності, яку вони обслуговують, бути скерованими на організацію вивчення того чи іншого 
навчального предмета [1, с. 9]. Методична підготовка допомагає викладачам передбачати проблеми, 
приймати конкретні оптимальні рішення. 

Завданням методики є трансформація відомого науково-технічного матеріалу з допомогою 
дидактичних знань для навчання майбутніх фахівців [7, с. 29]. Методика є прикладною наукою, що за 
своїм змістом і завданнями є близькою до комплексу технологічних наук [2, с. 9]. Однак зауважимо, що 
оскільки навчальне знання є якісно іншим, проектування навчальної системи вимагає заперечення 
певних аспектів суто наукового знання. Потреба вдосконалення методики навчання спеціальних 
предметів у професійній підготовці фахівців технічного профілю пов’язана з вирішенням важливих 
завдань сучасної професійної освіти: забезпеченням професійної спрямованості загальноосвітніх 
дисциплін з урахуванням специфіки майбутнього фаху; реалізацією міжпредметних зв’язків 
загальноосвітніх, загальнотехнічних і спеціальних предметів у професійній підготовці; досягненням 
систематичності та послідовності у вивченні спеціальних предметів на різних рівнях професійної освіти. 

Важливим аспектом методики навчання спеціальних предметів у системі ступеневої професійної 
підготовки є реалізація дидактичного принципу наступності, який відображає осмислення пройденого 
матеріалу на новому, вищому рівні, підкріплення раніше отриманих знань, налагодження нових зв’язків, 
завдяки чому підвищується рівень засвоєння навчального матеріалу на новому ступені освіти. 

Проблема наступності в навчанні, зокрема у формуванні особистості та неперервній професійній 
підготовці фахівця, широко висвітлена в науковій літературі [3; 6; 8; 9; 10, 11]. Дослідженням тієї 
сторони наступності, що стосується проблем здійснення міжпредметних зв’язків, пошуків дидактичних 
основ зв’язку навчання з виробничою практикою займались П. Р. Атутов, С. Я. Батишев, 
О. Г. Калашніков, В. С. Лєдньов, Б. Ф. Райський, М. М. Скаткін, С. Г. Шаповаленко, А. А. Шибанов, в 
Україні – В. І. Бондар, Р. С. Гуревич, Ю. Ф. Зіньковський, А. М. Кухта, О. Г. Мороз, В. Н. Мадзігон, 
Н. Г. Ничкало, В. О. Сухомлинський, В. Ф. Шморгун та ін. Однак питання впровадження в професійну 
освіту принципу наступності все ще недостатньо опрацьовані. Досвід реалізації наступності професійно-
технічної та вищої школи показує, що інтегративний підхід у теорії та практиці професійної освіти в 
багатьох випадках не використовується. Принцип наступності відображає педагогічну вимогу 
ускладнювати зміст навчання, збільшувати обсяг знань на новому ступені професійної підготовки. Однак 
на практиці часто ігноруються внутрішні зміни цього змісту, не відокремлюється специфіка емпіричних і 
власних наукових понять майбутніх фахівців.  

Наступність передбачає поетапний розвиток понять у процесі вивчення однієї певної дисципліни. 
Формування понять проходить успішніше, якщо виконуються такі правила: одночасно з рухом від 
формування найпростіших понять до складніших загальних повинен відбуватися процес переходу від 
абстрактних понять до їх конкретизації, безперервно здійснюватися зв’язок з виробництвом; розвинуті 
поняття слід якомога швидше пов’язувати з суміжними поняттями, використовувати під час формування 
нових понять;  здобуті знання необхідно ширше включати в роботу, застосовувати у вирішенні 
практичних завдань;  між певними поняттями, що застосовують різні викладачі, повинна зберігатися 
єдність, загальне тлумачення;  визначення понять, які подають викладачі, та понять, що 
використовуються в підручниках і довідниках, повинні бути узгоджені;  визначення складніших 
загальних понять не повинні заперечувати визначення, викладені на попередніх ступенях професійної 
підготовки;  слід дотримуватися загальновживаних термінів, символів, графічних зображень певних 
понять та їх зв’язків;  під час формування загальних понять треба уникати використання ще не засвоєних 
часткових;  визначення поняття повинно містити можливість його подальшого розвитку, відображення 



А.В. Литвин, С.А. Мамрич. Удосконалення методики навчання спеціальних предметів у ступеневій професійній 
підготовці фахівців 

 63 

його специфіки в суміжних предметах;  понятійний апарат дисципліни має бути відкритою системою, що 
дозволяє застосовувати нові поняття, які з’являються з розвитком науки і техніки та повинні оперативно 
доходити до студентів. 

Компонентом професійної підготовленості сьогодні стає здатність до змін у діяльності за фахом. З 
огляду на це, у процесі навчання слід формувати ще й методичну та соціальну компетентність, бо це 
надійніший і триваліший чинник, ніж знання зі спеціальності, які з часом втрачають актуальність. Ці 
компоненти професійної підготовки особистості забезпечують багатовимірність її руху в освітньому 
просторі, який передбачає багаторівневість, доповнення і маневреність освіти [5, с. 30-34]. 

У процесі навчання фахівців технічного профілю передусім необхідно сформувати опорні знання, 
розвинути їхнє технічне мислення, навчити оцінювати нові факти, ідеї та явища, підготувати їх до 
сприйняття, осмислення i використання набутих знань. Під час проектування змісту навчальних 
предметів у них насамперед включаються фундаментальні закономірності, ідеї, які можуть бути основою 
знань з певного предмета й одночасно узагальненим відображенням знань про світ.  

Переклад змісту професійної підготовки на рівень навчального матеріалу здійснюється в підручниках 
і посібниках зі спеціальних дисциплін, які мають забезпечити інформаційну, системотвірну, самоосвітню 
та розвивальну функції педагогічного процесу на кожному рівні ступеневої професійної освіти. У 
підручниках відповідно до навчальної програми подаються основи наукового знання з певного предмета: 
поняття, теорії, закони, наукові факти відповідних технічних дисциплін; досвід професійної діяльності, 
способи її здійснення; основи знань, що сприяють розвитку творчості, спрямованої на вдосконалення 
професійних дій; узагальнене наукове знання про соціальний досвід суспільно-економічних і виробничих 
відносин [12, с. 94]. 

Аналіз змісту підручників і навчальних посібників із загальнотехнічних і спеціальних дисциплін ВНЗ 
ІІІ-ІV рівнів акредитації технічного профілю дає підстави констатувати, що їх автори недостатньо 
знайомі зі змістом навчальних планів і програм вищих професійних училищ з природничо-
математичних, загальнотехнічних і спеціальних дисциплін. У них порушуються деякі вимоги принципів 
науковості, систематичності та послідовності в змісті освіти, що викликає серйозні ускладнення в 
навчанні, плутанину в уявленнях студентів. Це стосується єдності символічних позначень, що входять у 
формули, залежності, співвідношення тощо, а також наступності при формуванні понять. Викладачам 
закладів освіти різних рівнів акредитації і авторам навчальних посібників і методик викладання окремих 
дисциплін необхідно знати навчальні плани і зміст усього обсягу навчальної програми для забезпечення 
реальної наступності та єдності в змісті професійної освіти. 

Підручник, на нашу думку, має відповідати тим критеріям оцінки діяльності суб’єктів навчального 
процесу, які забезпечують наступність у вивченні спеціальних предметів. Це передбачає врахування не 
тільки обсягу програми навчального закладу, а й додаткової уваги тим розділам, які мають професійну 
значущість і забезпечують наступність з майбутнім навчанням у вищій школі. 

Обов’язковим компонентом підручника повинні стати узагальнювальні та систематизуючі таблиці з 
усього курсу, а також лаконічні висновки до складних тем для самостійного повторення, оскільки 
основною причиною труднощів у вивченні предметів спеціального і технічного циклів є невміння учнів 
ПТНЗ працювати самостійно з навчальними матеріалами – підручниками, довідниками тощо [15, с. 30-
31]. Важливо підготувати учнів до методів майбутньої навчальної роботи у вищій школі. Самостійне 
засвоєння навчального матеріалу суттєво обмежується, якщо безпідставно ускладнено стиль викладу 
тексту підручника, а кожний абзац потребує пояснення викладача або навіть використання методичного 
посібника для викладача. 

Можливості самостійної роботи визначаються рівнем апарату підручника для засвоєння навчального 
матеріалу (наявністю вправ, запитань і завдань для контролю та самоконтролю). Необхідною умовою 
ефективності підручників є їх доступність, зрозумілість для учнів і студентів, наявність засобів для 
керування самостійною роботою майбутніх фахівців і діяльністю викладача. 

Зміст професійної підготовки фахівців визначає методи і засоби їхнього навчання. У навчальних 
програмах мають відображатися евристичні методи навчання, які передбачають залучення учнів і 
студентів до пошуку знань. Повинен виконуватися необхідний обсяг лабораторних і лабораторно-
практичних занять, здійснюватися активна дослідницька діяльність, що забезпечує наступність 
теоретичних знань і практичних умінь. Упровадження проблемності в навчанні потребують як спеціальні 
професійні, так і професійно орієнтовані (загально технічні) предметах. При цьому в ході навчання 
виникають взаємозв’язки між предметами різних циклів.  

Для набуття професійно значущих знань, умінь і навичок необхідно, на наш погляд, уже на 
початковому етапі ступеневої професійної освіти (у ПТНЗ) пропедевтично формувати елементи 
професійного мислення фахівців. Для цього теоретичні знання і навички, одержані під час вивчення 
спеціальних і загальнотехнічних дисциплін, а також виробничого навчання, повинні широко 
застосовуватися для виконання комплексного кваліфікаційного завдання з тієї чи іншої спеціальної 
дисципліни. З метою реалізації проблемного навчання, що розвиває творче технічне мислення, підвищує 
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професійну зацікавленість і стимулює підвищення пізнавальної активності, у підготовку фахівців мають 
включатися основи технічної творчості. 

Одним з найефективніших засобів досягнення ефективності в засвоєнні наукових і професійних 
понять є забезпечення системних знань, для чого часто необхідні "певна реконструкція чи 
переструктурування змісту навчального матеріалу, тобто надання йому такої структури, яка б сприяла 
засвоєнню знань у цілісній системі" [4, с. 92]. Особливої уваги в професійній підготовці потребують 
деякі аспекти формування систем технічних і технологічних знань, пов’язаних з комплексним 
використанням понять загальноосвітнього, загальнотехнічного і спеціального циклів. Наступність у 
формуванні цих систем понять повинна здійснюватись на основі таких положень [8, с. 67-68]: 
скерованість на формування системи знань за головними системотвірними компонентами, завдяки чому 
зникає необхідність розроблення методики здійснення наступності розвитку понять усіх дисциплін 
навчального плану і зосередити увагу на наступності формування найкардинальніших понять, що 
розкривають зв’язки між стрижневими дисциплінами професійної підготовки; дотримання в процесі 
формування понять загальноосвітніх дисциплін професійної скерованості (факти, приклади, ілюстрації, 
на основі яких іде формування понять, повинні бути з галузі майбутньої виробничої діяльності); 
створення бази для подальшого використання результатів вивчення технічних основ спеціальних курсів 
у майбутній професійній діяльності;  формування потреби в уточненні понять для вирішення практичних 
виробничих завдань;  дотримання міжпредметних зв’язків між узагальненими темами, виділеними на 
основі аналізу структури змісту і програм навчального плану, переліку професійно значущих дій.  

Для забезпечення наступності у формуванні наукових понять передусім необхідно реалізувати 
міжпредметні зв’язки в процесі формування наскрізних понять, що дозволяє краще засвоїти теоретичні 
положення певної галузі знань і закріпити отримані раніше поняття, залучивши їх у нову систему. 

Не менш важливим аспектом здійснення міжпредметних зв’язків при формуванні наукових і 
професійних понять є їх цілеспрямована конкретизація на навчальному матеріалі спеціальних дисциплін. 
Поняття краще засвоюється тоді, коли воно оперативно включається у використання; звідси випливає, 
що необхідність застосування виробничого досвіду, матеріалу з профільних дисциплін відповідає 
вимогам процесу розвитку і закріплення знань. 

Для реалізації наступності в засвоєння понять і окремих тем навчальних дисциплін спеціального 
циклу пропонуємо дотримуватись такої послідовності педагогічних дій [6]: виділити основні структурні 
елементи теми (факти, поняття, визначення, закони); засобами логічного аналізу раніше вивченого 
матеріалу встановити основу для засвоєння цих елементів;  визначити, які з понять та способів дій треба 
актуалізувати на кожному занятті;  виявити, на якому рівні сформовані ці поняття і способи дії в учнів, 
студентів;  застосувати необхідні методи їх актуалізації, встановити зв’язки між темою і попередніми 
знаннями й уміннями, показати, як новий матеріал базується на раніше засвоєному;  визначити, як 
використовуватимуться засвоєні з кожної теми знання, уміння і навички в майбутній навчальній і 
професійній діяльності та відповідно скорегувати навчальний матеріал. 

Для досягнення ефективності у викладенні професійних понять необхідно дотримуватись 
рекомендацій, що забезпечують формування спеціальних знань, умінь, навичок: систематизація знань, 
пов’язаних з вирішенням професійних завдань;  налагодження оптимальних внутрішньо- і 
міжпредметних зв’язків між новим і засвоєним навчальним матеріалом;  актуалізація знань, 
використання нового матеріалу у вирішенні завдань теоретичного і практичного характеру;  
передбачення перспективних зв’язків для подальшого вивчення навчального матеріалу; відповідність 
способів, прийомів і методів актуалізації знань рівню розвитку учнів, студентів.  

Ефективність реалізації наступності в процесі професійної підготовки визначається за такими 
показниками: оволодінням майбутніми фахівцями способами самостійного поєднання частини і цілого; 
навичками синтезу та інтеграції дискретно вивченого навчального матеріалу, системного сприйняття 
знань; цілісного, комплексного використання отриманих знань у процесі професійної діяльності за 
спеціальністю. 

Оскільки принцип наступності в навчальному процесі взаємопов’язаний з іншими дидактичними 
принципами, його реалізацію не можна розглядати ізольовано. Завдання викладача під час визначення 
ефективності професійної підготовки із застосуванням принципу наступності – побудова контрольних 
завдань так, щоб учні та студенти мали змогу якнайповніше виявили систематичність знань, умінь, 
навичок, отриманих на певному етапі навчання. 

Аналізуючи характерні порушення вимог наступності у вивченні спеціальних предметів і наслідки, до 
яких ці порушення призводять, можемо запропонувати шляхи вдосконалення професійної підготовки, 
що охоплюють зміст, форми організації та методи викладання відповідно до ступенів навчання. 
Рекомендації, скеровані на виправлення недоліків у теоретичній і практичній підготовці, а також 
обґрунтування та перевірка запропонованих заходів переконують в ефективності дотримання вимог 
наступності у методиці викладання спеціальних дисциплін. 
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Впровадження ступеневої професійної освіти в Україні зумовлює потребу подальшого дослідження 
методики реалізації принципу наступності, що дасть змогу чіткіше розмежувати зміст і функції окремих 
етапів професійної підготовки, досягнути необхідної координації педагогічних дій, усунути дублювання 
навчального матеріалу, скоротити нераціональні витрати часу, забезпечить фахівцям глибші і міцніші 
знання, пов’язані з професійною діяльністю. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК ЄДНІСТЬ 
ІНТЕГРАТИВНОГО ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДІВ В УМОВАХ СТУПЕНЕВОЇ 

ОСВІТИ 

Обгрунтовуються методологічні засади використання інтегративного та диференційованого підходів 
для формування професійної майстерності вчителя в умовах ступеневої професійної освіти з 

урахуванням ідей наступності у професійній підготовці. 

Розвиток сучасного суспільства обумовлює формування такої парадигми освіти, яка передбачає 
перехід до принципово нових систем навчання. Це, зокрема, пов’язано з необхідністю подолати 
догматичний поділ знань на ізольовані науки, враховуючи тенденцію до формування галузей знань за 
проблемним принципом. Надзвичайно важливим моментом є дослiдження ефективностi не окремих 
прогресивних дидактичних пiдходiв, а аналiз їх у взаємодiї. Зокрема, рацiональне поєднання 
диференційованого та iнтегративного пiдходiв у професiйному удосконаленні педагогічних кадрів, дає 
можливiсть значно пiдвищити їх фаховий рівень.  

І.А. Зязюн відмічає, що стан і розвиток педагогічних систем в кожну епоху можна поціновувати за 
рівнем розвитку педагогічних технологій: "простежуючи динаміку цих процесів (від індивідуальної 
майстерності, тобто мистецтва педагога, і до загальновідомих, усталених активних методів і форм освіти) 
можна відзначити, що саме розвиток засобів учіння і пов'язаних з ними методик, збільшення їх ваги в 
педагогічних системах від епохи до епохи стимулював процес технологізації педагогіки в таких 
означеннях: стандартизація, уніфікація "освітнього виробництва" в системі масової освіти; винесення 
творчого процесу (створення і оцінка технологій учіння) на більш високий рівень; упорядкування 
освітньої системи на основі ієрархії рівнів організації і відповідних їм специфічних технологій тощо. В 
результаті роль педагога і його мистецтва на стадії учіння поступово знижується і зовсім зникає (хочемо 
ми того чи ні!) у сфері самоучіння, самовиховання" [6:30]. На думку С.У.Гончаренка, методична 
майстерність учителя має розвиватися не через забезпечення його великою кількістю рецептурних 
методичних посібників і широке використання ним готових поурочних розробок. Йому потрібні 
передусім фундаментальні знання з базового предмета, висока загальна культура і ґрунтовна дидактична 
компетентність: "фактично вимоги до освіченості вчителя нижчі, ніж до освіченості школяра, бо той 
повинен знати всі предмети, а учителеві досить знати на тому самому рівні один" [3 : 20]. На думку 
С.О. Сисоєвої, "методична майстерність учителя має розвиватися не через забезпечення його великою 
кількістю рецептурних методичних посібників і широке використання ним готових технологічних 
процедур. Йому потрібні передусім фундаментальні знання з базового предмета, висока загальна 
культура і ґрунтовна психолого-педагогічна підготовка [11 : 317].  О.Г.Кучерявий визначає такі критерії 
інтегральної готовності педагогічної діяльності вчителя як ступінь психологічної готовності до 
професійної діяльності; адекватність самооцінних професійних знань студента вимогам професійної 
діяльності; сформованість загальних, важливих для вчителя початкових класів і вихователя дошкільного 
закладу, умінь та якостей студента; сформованість специфічних для педагогів дошкільних закладів і 
початкових класів умінь та якостей у галузі виконання професійних функцій; ступінь сформованості 
готовності до самовдосконалення після закінчення вищого навчального закладу [9]. Ідеї взаємозв’язку 
педагогічної майстерності та неперервної освіти закладені у працях Є.С.Барбіної. Вона вважає, що 
педагогічна майстерність потенційно і реально є одним з найбільш ефективних засобів забезпечення 
інтеґративних тенденцій. Її методологічна функція у професійній підготовці вчителя полягає у 
забезпеченні єдності структурних компонентів цієї підготовки, розмаїття процесів і явищ, вивчення яких 
передбачено програмами різних навчальних дисциплін. Педагогічна майстерність виявляє загальне, 
особливе та одиничне як у найбільш значущих об’єктах педагогічної діяльності, так і в засобах і підходах 
до розв’язання професійних проблем методами різних наук. Завдяки педагогічній майстерності у процес 
професійної підготовки імпліцитно привноситься у наочній формі парадигмальний підхід сучасної 
наукової методології: робота із складними структурними об’єктами, ознайомлення з системним 
баченням цих об’єктів, формування елементів системного мислення стосовно до педагогічних об’єктів. 
Суттєвим у визначенні ролі та функцій педагогічної майстерності в системі неперервної педагогічної 
освіти є її розвиток як складної організаційної системи, що включає процес формування, становлення і 
розвитку особистості вчителя, який розпочинається ще на шкільній лаві, продовжується у вищому 
навчальному закладі й реалізується у сфері післядипломної освіти [1 : 27]. Ступінь готовності 
випускників до професійної педагогічної діяльності визначається не як показник його оволодіння 
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багатогранною педагогічною майстерністю, а лише основами цієї майстерності. Готовність студента до 
педагогічної діяльності як показник оволодіння ним педагогічною майстерністю може бути виявлено 
лише в період практики, де на основі аналізу його діяльності з’ясовується відповідність власне знань, 
умінь і навичок студента реально існуючому переліку знань, умінь та навичок, які є показниками 
оволодіння педагогічною майстерністю. До такого переліку доцільно внести лише ті вміння, які дійсно 
можуть бути сформовані під час навчання [5]. 

Таким чином, педагогічна майстерність – динамічна система. Її компонентами визнаються 
гуманістична спрямованість, професійна компетентність, педагогічні здібності, педагогічна техніка [10]. 
Ефективна творча діяльність учителя в умовах сучасного світу забезпечується розвитком комплексу його 
особистісних рис, які, у свою чергу, сприяють розвиткові учнів; гармонійне поєднання традиційних та 
інноваційних компонентів у структурі педагогічної майстерності як динамічної системи зумовлює її 
зорієнтованість на формування особистості вчителя; подальший розвиток вітчизняної концепції 
педагогічної майстерності – інтеґраційно-значущого складника професійно-педагогічної підготовки 
майбутнього вчителя – може уявлятися як симбіоз національних історичних витоків та інноваційних змін 
у європейському та світовому освітньому просторі. Таке поєднання, за умови ефективного і виваженого 
практичного втілення, допоможе гідно відповісти на виклик, кинутий справі підготовки вчителя – 
зберегти ідентичність власної системи і забезпечити її осучаснення через сприйняття інноваційних змін 
[8]. 

Метою пропонованої статті є обгрунтування методологічних засад використання у єдності 
інтегративного та диференційованого підходів у ступеневій освіті майбутнього вчителя, висвітлення 
взаємозв’язків між його базовою та післядипломною підготовкою з урахуванням ідей наступності.  

Важливою рисою  сучасного педагога є оперування системою iнтегрованих рiзнопредметних знань, 
навичок та умiнь: загальнопедагогічних, дидактичних, окремометодичних, предметних тощо.  Це 
можливо забезпечити, якщо в процесi навчання та в період удосконалення післядипломної освіти 
цiлеспрямовано формуються тi основнi структурнi елементи та вiдношення, якi готують педагогічних 
працівників до сприйняття як нових професійних знань, так і переструктурування чи перегляду знань, 
отриманих в процесі навчання. Дидактичний аналіз цієї проблеми вимагає короткої характеристики 
окремих ідей неперервної освіти, які визначають необхідність та роль використання інтегративних 
тенденцій сучасної дидактики, а також філософського підгрунтя наукової обгрунтованості розгляду 
інтеграції знань та їх наступності в освіті як безпосереднього логічного висновку з властивостей 
філософської категорії розвитку. 

Неперервна освіта – "соціально-педагогічна категорія, яка виражає ідею поступального розвитку 
потреб людини як природно-історичного та конкретного соціально-педагогічного процесу" [2:35]. 
Зокрема, ідея неперервної освіти виражає вимогу інтеграції загальної та професійної освіти, забезпечення 
наступності знань. Розвиток – це незворотна, спрямована, необхідна зміна матеріальних та ідеальних 
об’єктів. У результаті розвитку виникає нова якість. Розвиток – це насамперед зміна, рух, але не будь-яка 
зміна, рух є розвитком. В процесі руху як розвитку створюється нове, необхідне, здатне до саморуху, 
самовідтворення. Саморух у таких організованих і цілісних системах як суспільство (чи педагогічна 
система) здійснюється як саморозвиток, тобто самоперехід на вищий рівень організації. Саморозвиток 
"генетично" виростає з саморуху як невід’ємного атрибута матерії. Саморух відображає зміну явища, 
речі під дією внутрішніх суперечностей, їм притаманних. Зовнішні фактори не детермінують рух, а лише 
його модифікують. Теорія розвитку – діалектика – одним з базових понять має взаємодію. Взаємодія ж 
тісно пов’язана з інтеграцією та наступністю. Суперечність як основа діалектичного заперечення 
передбачає такий спосіб заперечення, щоб існувала змога подальшого розвитку, забезпечувалася 
спадкоємність старого з новим (наступність): це передбачає наявність для кожного поняття чи явища 
свій особливий вид заперечення, щоб друге заперечення залишилося чи стало можливим. Формами 
діалектичного заперечення є зближення, злиття, обмеження, скасування, удосконалення, конвергенція, 
критика, самокритика, реформа, соціальна революція тощо [12:249]. Особливостями подвійного 
заперечення (заперечення заперечення) є повторювальність рис, елементів старого на вищій основі в 
новому; спіралевидний характер розвитку; повноцінна реалізація умов трьох ступенів в процесі розвитку 
(теза – антитеза – синтез), тобто наявність повного циклу.  

Зауважимо, що на нашу думку, поза увагою дослідників залишився один надзвичайно цікавий та 
важливий аспект. Значна кількість досліджень на сучасному етапі присвячена теоретичним та 
експериментальним розробкам щодо ступеневої професійної освіти. Їх узагальнена характеристика 
дозволяє зробити висновок, що основні зусилля дослідників спрямовані на наукове обгрунтування 
зв’язків між різними ступенями та рівнями навчання, на координацію дидактичних, виховних та 
організаційних аспектів діяльності навчальних закладів тощо. Однак, практично ніде не фігурує думка, 
яка чітко виражена у філософському трактуванні категорії розвитку та законі заперечення заперечення: 
кожен новий етап до деякої міри заперечує попередній. Іншими словами, кожен наступний ступінь чи 
рівень професійної освіти, повинен заперечувати попередній. Перш за все, для освоєння кожного ступеня 
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навчання у змісті освіти формується не лише система необхідних знань та вмінь, але й численні 
допоміжні "каркаси", на основі яких ця система зводиться і розвивається. Коли ж на виході зі ступеня 
учень чи студент оволодів запланованою системою знань, умінь та цінностей, всі ці фактологічні знання 
продовжують тягнутися за ним на наступний ступінь навчання, створюючи, образно кажучи, "хвіст", що 
заважає гнучко та мобільно рухатися далі. Зі зростання числа ступенів, які проходить конкретна особа, ці 
додаткові, непотрібні знання накопичуються і ускладнюють процес не лише загального, але й 
професійного розвитку особистості. Образне порівняння наведеної думки може бути таким: на 
будівельному майданчику споруджують будинок. Очевидно, що на час завершення будівництва все 
необхідне в процесі будівництва (підйомні крани, інструменти, різноманітні машини та механізми) 
повністю вивозяться з будівельного майданчика і залишається результат процесу діяльності – будівля. 
Було би несерйозно обгрунтовувати необхідність такого елементарного вияву закону заперечення 
заперечення будівництва: привіз машин і матеріалів – вивіз їх же – споруджена будівля.  

Але в освіті такі вияви не є очевидними і необхідно проводити грунтовні дидактичні дослідження для 
виявлення і розмежування істинного, результуючого знання та проміжного, допоміжного, яке 
виконувало роль власне тих машин та будівельних механізмів. Причому, вважаємо доцiльним вiдiйти вiд 
суто предметного пiдходу до професійних знань, мотивуючи це проблемним, інтегративним  характером 
сучасної науки  i суспільних процесів в цілому. Очевидно, що цi тенденцiї будуть розвиватися i у 
майбутньому. Таким чином, ефективним шляхом удосконалення пiслядипломної освiти є забезпечення 
ще в навчальному процесi цiлеспрямованого поєднання сучасних педагогiчних технологiй, зокрема 
інтегративних та диференційних. 

Oдним з ефективних шляхів перебудови існуючої системи навчання  є науково обгрунтована 
інтеграція знань у тісній взаємодії з їх диференціацією. Спiввiдношення процесiв iнтеграцiї та 
диференцiацiї знань на рiзних етапах розвитку суспільства неоднакове. Незважаючи на посилення 
диференцiальних процесiв на сучасному етапi все бiльш вiдчутною стає тенденцiя до iнтеграцiї знань, 
окремих пошукiв та пiзнавальних засобiв. Поруч з iнтеграцiєю, диференцiацiя вiдiграє важливу роль в 
системi освiти. Диференцiацiя та iнтеграцiя рухаються у протилежних напрямах, на рiзних iсторичних 
етапах переважає той чи iнший метод. Однак, процеси iнтеграцiї i диференцiацiї пiдпорядковуються 
кожен своїм специфiчним законам, виконують в пiзнаннi чи життi суспiльства свої специфiчнi для 
кожного з них функцiї. 

Освiтнi цiлi iнтеграцiї знань спрямованi на формування цiлiсної системи знань, зокрема майбутніх 
педагогів. Впровадження iнтегративних процесiв у навчально–виховний процес сприяє розв'язанню ряду 
важливих методологiчних питань. Взаємодiя педагогічних знань дозволяє показати студентам 
доцільність впровадження тих чи інших педагогічних технологій чи структурування змісту освіти. 
Iнтеграцiя сприяє подоланню розрiзненостi знань, значно усуває невмiння оперувати знаннями, що є 
особливо важливо саме для працівників освіти. Багаторiчне панування суто предметного пiдходу до 
змiсту освiти та однобiчна диференцiацiя знань привели до певної еклектичностi у системi педагогічної 
освіти. Якщо в рамках окремих методик розвивалися процеси систематизацiї та внутрiшньопредметної 
iнтеграцiї, то цiлiснiсть педагогічних знань не вiдповiдала реально iснуючим зв'язкам, потребам 
суспільства. Однак, формування системності знань педагогічних працівників, вмiння застосовувати рiзнi 
методи роботи, розумiння сутності зв’язків складних інноваційних педагогічних систем є необхідною 
умовою підвищення кваліфікації педагогів.  

Особливо важливим є той факт, що значна частина педагогів, які закінчили навчальні заклади 5 та 
більше років тому, отримала базову педагогічну освіту, яка орієнтувала на цінності та зміст знань, які 
вже не є актуальними сьогодні. Тому, інтегративний підхід у післядипломній освіті спрямований не лише 
на виконання своїх основних функцій (формування  і корекція цілісної системи професійних знань), але 
електронна пошта може стати засобом координації між отриманою базовою освітою та вимогами 
сучасної післядипломної освіти. Для впровадження iнтегративних процесiв необхiдно розглянути 
способи iнтеграцiї: основну сукупнiсть педагогiчних дiй, орiєнтованих на розвиток тiєї чи iншої форми 
iнтеграцiї. Врахування принципу диференцiацiї та унiфiкацiї змiсту професійної пiдготовки дає 
можливiсть забезпечити єдине спрямування зусиль базової та післядипломної освіти.  

Тому доцiльно розглядати професiйну освiту педагогів як  дидактичну цiлiснiсть базової та 
післядипломної освіти. Увагу вітчизняних та зарубіжних спеціалістів з педагогіки та педагогічної 
психології спрямовано на розробку найбільш сприятливих видів та форм диференціації знань, зокрема 
професійних. Диференцiацiя є необхiдною, оскiльки завдяки розчленуванню явищ об'єктивної дiйсностi 
досягається поглиблене розумiння її окремих сторiн. Практично диференцiацiя у післядипломній освіті 
педагога виражається в удосконаленні професійно значущих аспектів діяльності в межах вiдведених 
йому функцiональних можливостей. Вимоги до творчого мислення обумовлені тим, що бiльшiсть 
практичних завдань, які постійно повинен вирішувати педагог, вимагають умiння застосовувати фахові 
знання системно, інтегровано: залучати, об'єднувати, систематизувати значну кількість рiзноманiтних 
компонентiв педагогічних та предметних знань, якi часом вiдносяться до вiддалених одна вiд одної 
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галузей (наприклад: знання з фізики та знання з дидактики, знання з дидактики та основи управлінської 
діяльності тощо). 

Диференцiацiя та iнтеграцiя у навчальному процесi, окрiм специфiчних дидактичних особливостей, 
мають загальнi закономiрностi та спiввiдношення, якi iснують мiж науковими знаннями. Врахування цих 
закономiрностей необхiдно брати до уваги вже на найперших етапах складання навчальних планiв. 
Однiєю з передумов дидактичної iнтеграцiї в контекстi змiсту освiти повинно бути положення, котре 
передбачає врахування реально iснуючих у сучаснiй науцi та практиці спiввiдношення iнтеграцiї та 
диференцiацiї та адекватне (можливо, з певним прогностичним акцентом) вiдображення їх у системi 
освiти. Відомо, що класифікаційні моделі відіграють позитивну роль у справі обгрунтування 
диференціації та її практичному втіленні у освіті. Однак, на даному етапі розвитку педагогічної теорії 
дещо утруднюється створення чітких схем диференціації. В даному разі йдеться про неможливість 
визначення єдиної класифікаційної основи для всіх можливих видів диференційованого навчання у 
різних типах навчальних закладів.  

З проблемою інтеграції знань і вмінь, змісту, форм і методів навчання зв'язана також і проблема 
формування цілісної особистості педагога, який повинен задовольняти не лише сьогоднішні, але й 
перспективні потреби суспільства. Цілі підготовки з точки зору концепції безперервної освіти 
відображені у різних моделях та професіограмах і спрямовують викладачів, як правило вищої школи, на 
формування професійної орієнтації під час вивчення основ наук. Однак майже всі ці розробки не дають 
цілісного уявлення про формування фахівця методами тих предметів, що їх вивчають згідно з 
навчальною програмою. Разом з тим, необхідне постійне фахове удосконалення, яке забезпечується 
диференційованим підходом до удосконалення конкретних спеціальних знань педагога, залежно від виду 
його професійної діяльності ( викладач, керівник навчального закладу, майстер виробничого навчання 
тощо). Як відомо, зміст професійного навчання – педагогічно обґрунтована та логічно впорядкована 
наукова інформація, що має професійну спрямованість і визначає навчальну діяльність з метою 
оволодіння всіма компонентами професійної підготовки відповідного рівня і профілю [4:15]. Зміст 
навчання, сформульований у навчально-програмній документації, зафіксований у знаннях, уміннях і 
навичках викладачів і реалізований ними за допомогою дидактичних засобів, набуває у процесі навчання 
нової якості – стає змістом освіти, який сьогодні розглядається як система сучасних наукових знань і 
передових способів діяльності, а також елементів пошукової роботи, раціоналізаторської і 
винахідницької діяльності, що готує особистість до професійної діяльності на виробництві, до співпраці 
в колективі. 

Таким чином, в першу чергу теоретичні, а тоді й практичні проблеми свідомого заперечення і 
вилучення зайвої інформації на переході з одного ступеня навчання на інший вимагають спеціального 
дослідження. Пояснимо сказане прикладом. У загальноосвітній школі учні послідовно вивчають два 
ступені курсу фізики. Частина змісту цих курсів є об’єктивно необхідною, становить основи фізичної 
науки. Інша, доволі значна за обсягом частина – всього лише допоміжні знання, введені для можливості 
засвоєння системи знань з фізики. Однак, при вступі до вищого навчального закладу, від абітурієнтів 
вимагається володіння повним курсом фізики. Перевантажена система (а часто і проста сукупність) знань 
з фізики з перших кроків навчання студента починає обростати новими знаннями і так далі. Науково 
обгрунтоване заперечення, а простіше – вилучення з елементарного курсу фізики проміжних відомостей, 
дало би змогу студентам зосередити увагу не на фактажі фізичної науки, а на її ідеях, перевести систему 
елементарних знань з фізики у систему знань загальної фізики. 

Таке діалектичне заперечення можливе за двох умов: використання інтеграції як засобу для згортання 
та архівації знань, отриманих на завершенні конкретного ступеня; забезпечення наступності не 
фактологічних знань, а саме провідних ідей, сутнісних знань відповідної галузі. 

Намагання уникнути перевантаження учнів шляхом вилучення окремих дисциплін з навчальних 
планів (яке частково практикується до сьогоднішнього дня), викликає протилежний ефект. Учні або 
залишаються слабо підготованими фахівцями, або ж потребують доучування під час чи після закінчення 
навчального закладу. Зв’язки мiж компонентами та елементами змiсту навчальної дисциплiни 
передбачають включення одних i тих же законiв, iдей, понять, категорiй у рiзнi дисциплiни; 
пiдтвердження законiв i закономiрностей однієї дисциплiни фактами чи явищами iншої; використання 
змiсту iншого предмета для уточнення, доведення, звуження чи розширення свого предмету тощо. 

Виходячи з вищесказаного, існуючі дидактичні системи можна поділити на три групи з оглядом на те, 
як у них вирішуються проблеми розвитку знань, а отже, до певної міри і проблеми їх інтеграції та 
наступності. 1. Розвиток не передбачений. У традиційній дидактичній системі, згідно зі встановленими 
цілями, визначена жорстка система поділу навчального матеріалу на предмети та курси. Взаємодія між 
ними відбувається лише на рівні міжпредметних зв’язків, тобто обміну інформацією, яка не передбачає 
якісних перетворень різнопредметних знань. Структурування змісту навчального матеріалу відбувається 
ззовні, а незначні зміни проводяться лише в межах окремих навчальних курсів. Інтегровані курси 
(наприклад "Природознавство") також мають установлену структуру, задану ззовні. Прикладом такої 
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освітньої системи є традиційна класно-урочна система. В контексті дидактичної інтеграції вона є 
інтегрованою дидактичною системою, де елементи інтеграції використані епізодично та задаються 
ззовні. Такий підхід допускає існування штучних підсистем та конструкцій, де умови інтеграції 
виконуються не повністю. Постійно існує небезпека підміни інтегративних утворень такими, які лише 
схожі на них, або мають деякі їх ознаки. 2. Розвиток частково передбачений. Ряд інноваційних 
дидактичних систем чи модифікацій традиційної системи навчання можна назвати інтегральними 
дидактичними системами. Згідно з визначеними цілями, тут задається гнучка система структурування 
змісту навчання, передбачається групування знань не лише за предметним (основи наук) чи комплексним 
(традиційні "інтегровані" курси), а за об’єктним і проблемним принципами. Прикладом може бути 
модульна система навчання. Інтегральний підхід також передбачає задання ззовні поділу навчального 
матеріалу, проте, окрім інтегрованих систем, з’являються системи інтегральні. Ці утворення 
передбачають використання інтеграції на більш високих рівнях (професійної спрямованості навчання, 
поява проблемних інтегрованих курсів тощо). Суттєва відмінність інтегральних систем від 
інтегрованих – наявність достатньої підстави для інтеграції. Межі між навчальними предметами є більш 
"прозорими", допускаються взаємодія та взаємовплив знань. Іншими словами, якщо в межах 
інтегрованих систем інтеграція підпорядковується лише заданій меті (практично не враховуючи природи 
елементів інтеграції), то в інтегральних системах інтеграція відбувається з урахуванням природи 
елементів інтеграції та визначенням її об’єктивних передумов. 3. Ідея розвитку є однією з домінуючих. 
Аналіз цих двох груп дидактичних систем дає підстави для моделювання третьої групи – інтегративної 
дидактичної системи, яка базується на ідеях природної інтеграції та синергетики. Інтегративний підхід 
передбачає інтеграцію як зовнішню, так і внутрішню, як змістову, так і процесуальну. Всі елементи 
інтегративної системи взаємопов'язані та утворюють певну структуру (таких структур може бути 
декілька, залежно від мети формування системи). Головною особливістю такої системи є те, що поділ 
змісту навчального матеріалу відбувається не ззовні, а зсередини дидактичної системи.  

Якщо виникають труднощі при переході від одного етапу формування знань і вмінь до іншого, у 
цьому випадку спостерігається порушення наступності, що вимагає введення додаткових, допоміжних 
етапів. З іншого боку, – принцип наступності на певному рівні освіти відображає перспективні вимоги 
подальших її ступенів, дозволяє розглядати кожний рівень освіти як перехідну ланку від попереднього до 
наступного, вищого. Наступність відображає осмислення пройденого матеріалу на новому, вищому рівні, 
підкріплення раніше отриманих знань, налагодження нових зв’язків, завдяки чому чіткість засвоєння 
навчального матеріалу на новому ступені освіти підвищується. Динаміка проявів наступності під час 
переходу від одного ступеня навчання до іншого така: на попередньому етапі чітко помітні ознаки 
наступного (зворотний зв’язок); у наступному зберігається стрижень попереднього в перетвореному 
вигляді (зберігання, утримання); отримує розвиток те нове, що було в попередньому в зародковому стані 
(розвиток); закріплюється і розвивається стрижень формованого (стійкість цілого); при переході від 
одного етапу до другого відкидається, заперечується частина попереднього (заперечення). Ця схема 
може бути застосована для аналізу механізму наступності між узагальненими компонентами підготовки 
фахівця в ступеневій професійній освіті, хоча реальний процес наступності набагато складніший. 

Неперервність, багаторівневість передбачають єдність, взаємозв’язок, взаємозумовленість, 
наступність цільових функцій усіх ланок, що складають систему професійної освіти. Багаторівневість у 
такому аспекті одночасно передбачає дискретність системи в просторово-часовому відношенні, її 
внутрішню диференційованість, відносну самостійність, стійкість компонентів, що її складають. 
Диференційованість, роздільність компонентів (підсистем) неперервної освіти є умовою того, щоб 
кожний з компонентів виконував певну функцію в складі цілого. Переривчастість створює передумови 
можливого доповнення, заміни та взаємозаміни окремих компонентів системи, забезпечує принципову 
можливість переходу до нової якості, дозволяє інтенсифікувати цей перехід. 

Викладені методологічні основи дозволяють визначити основні шляхи забезпечення наступності та 
інтеграції знань: динаміка навчально-виховного процесу, його розвиток за висхідною спіраллю; 
узгодженість навчальних планів; діагностика, прогнозування і управління процесом навчання; 
програмування стадій становлення особистості в єдиній системі неперервної ступеневої освіти; 
управління перехідними процесами між етапами розвитку особистості; цілісність навчально-виховного 
процесу та його результатів [7]. 

У педагогічних цілях предметна система освіти виокремлює об’єктивні і багатосторонні 
взаємозв’язки природничих законів і технічних об’єктів, які вивчаються у різних курсах. Розподіл 
матеріалу, що підлягає засвоєнню, відбувається доти, доки не буде отримана така порція інформації, яка 
сприймається без особливих труднощів. З огляду на це кожна дисципліна поділяється на розділи, теми, 
окремі питання. Дискретному змісту навчання відповідає дискретний характер педагогічного процесу, 
що виявляється в різноманітності форм його організації, а також відокремленості різних етапів занять 
(актуалізація раніше отриманих знань, засвоєння нового матеріалу, відповіді на контрольні питання, 
використання отриманих знань для самостійної навчальної діяльності тощо). Завдання інтеграції та 
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наступності – вирішувати суперечності між необхідністю забезпечення неперервності й цілісності 
педагогічного процесу та його результатів і лінійно-дискретним характером навчання. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок. Таким чином, органічне 
поєднання інтегративного підходу (забезпечує цілісність та безперервність загальнопрофесійної 
підготовки) та диференційованого підходу (забезпечує якість вузькопрофесійної та спеціальної 
підготовки)  є одним з дійових засобів підвищення ефективності післядипломної освіти. Найсуттєвiшим, 
на нашу думку, є те, що весь навчальний процес підготовки педагогів повинен бути сконструйований 
таким чином, щоб в системi пiслядипломної освiти вiдбувалося удосконалення та поглиблення 
професiйних знань, а не переучування спецiалiстiв (що, на жаль, практикується з ряду об’єктивних та 
суб’єктивних причин). Пiслядипломна освiта повинна розвивати професiйнi знання, коректувати їх 
згiдно з вимогами часу. Для такого її функцiонування необхiдно забезпечити в загальноосвітніх та 
професійних навчальних закладах формування вiдповiдної системи знань, навичок та умiнь.  До 
подальших напрямів дослідження проблеми ми відносимо конкретизацію викладених положень у 
підготовці майбутніх вчителів конкретних навчальних предметів. 
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mastership of a teacher under degree vocational education with the consideration of the ideas of succession at 

the vocational training is substantiated.. 



Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 13. Педагогічні науки   

© Савчук Л.М., 2003 
72 

УДК 37.013.42  
Л.М. Савчук, 

аспірант 
(Бердянський педуніверситет) 

РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ ІЗ 
ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ 

У статті розглядається комп’ютерна дидактична гра як один із засобів реалізації активних технологій 
навчання. Ґрунтовно обговорюється процес розробки та використання комп’ютерних ігор на 

практичних заняттях із загальної фізики. 

У наш час одним з головних показників ефективності і результативності навчання стає сформованість 
у тих, хто навчається, здібності самостійно набувати нові знання у процесі продуктивної навчально-
пізнавальної діяльності.  

Серед педагогічних засобів активізації процесу навчання в професійній школі особливе місце 
належить навчально-пізнавальній (дидактичній) грі, яка являє собою цілеспрямовану організацію 
навчально-ігрових взаємодій тих, хто навчається, в процесі моделювання ними цілісної професійної 
діяльності фахівця. 

Передовий досвід зарубіжних педагогів, численні дослідження та публікації вітчизняних учених-
педагогів (Ю.С.Арутюнов, Н.В.Борисова [4], А.А.Вербицький [5], С.А.Габрусевич, Е.М.Мартузіна, 
П.І.Самойленко, О.В.Сергєєв [12]) доводять, що імперативна педагогіка повинна бути замінена 
педагогікою співробітництва та розвитку, в основі якої – розуміння того, що навчання виступає як засіб 
розвитку індивідуальних якостей суб’єкта за допомогою знань, умінь та навичок. 

Сутність її полягає в тому, щоб пробудити пізнавальну активність тих, хто навчається, сприяти 
становленню самостійності у мисленні та продуктивної діяльності. Для цього той, хто навчається, 
повинен підійти до навчання як до пошуково-творчого процесу, повинен самостійно оволодівати 
знаннями. А це, у свою чергу, потребує ігрової технології навчання, при якій навчальні заняття повинні 
супроводжуватися, спрямовуватися, підтримуватися способами, які активізують самостійну пізнавальну 
діяльність тих, хто навчається. 

Активні методи навчання (дискусії, дидактичні ігри, моделювання педагогічних ситуацій і т. ін.) у 
тому числі, якщо вони відображають суть майбутньої професії, формують професійні якості фахівця, 
являють собою своєрідний полігон, на якому ті, хто навчаються, можуть відпрацьовувати професійні 
навички в умовах, які наближені до реальних. Глибокий аналіз помилок тих, хто навчається, який 
проводиться при підведенні підсумків, знижує ймовірність їх повторення у реальній дійсності. А це 
сприяє скороченню терміну адаптації молодого фахівця до повноцінного виконання професійної 
діяльності. 

Ця особливість і обумовлює використання ігрових методів навчання. 
Як показали чисельні дослідження, одним з ефективних засобів навчання у вищих навчальних 

закладах (ВНЗ) є дидактична гра, яка містить у собі необхідні проблемні ситуації [8], які сприяють 
розвитку пізнавальної активності студентів. Дидактична гра як педагогічний засіб – це цілеспрямовано 
організована навчально-ігрова взаємодія тих, хто навчається. 

Дидактичними іграми у вищих навчальних закладах займалися А.А.Вербицький [5], Ж.С.Хайдаров, 
П.І.Підкасистий [2], А.М.Смолкін [14], вони розглядають дидактичну гру як цілеспрямовану організацію 
навчально-ігрових взаємодій студентів у процесі моделювання ними цілісної професійної діяльності 
фахівця. Ці ігри стали відомими у вищих навчальних закладах у формі ділових ігор, спрямованих на 
формування й вироблення конкретних умінь діяти в реальних умовах, вести пошук інформації, якої не 
дістає, розв’язувати нагальні проблеми, які виникають у процесі навчання, намічати варіанти дій, 
приймати рішення у змінених умовах. 

Комп’ютеризація навчання – генеральний напрямок перебудови вищої педагогічної та середньої 
загальноосвітньої школи у нашій країні, тому останнім часом змінюється роль комп’ютера у навчанні. 
Комп’ютер із засобу, який використовується безпосередньо на предметах вузько спеціалізованого циклу 
комп’ютерного навчання, перетворюється в активного помічника вчителів фізичних, математичних 
дисциплін тощо. Нові комп’ютерні технології навчання дозволяють неабияк підвищити ефективність 
практичних та лабораторних занять з природничо-наукових дисциплін, не менш ефективним буде і 
контроль знань тих, хто навчається, з використанням комп’ютерних технологій. 

У зв’язку з вищезазначеним все частіше створюються комп’ютерні навчальні програми, а саме 
програми-тренажери, демонстраційні програми, програми проблемного навчання, контролюючі 
програми, імітаційно-моделюючі програми і т. ін. 

Усі звичайні комп’ютерні програми, які використовуються у межах традиційної системи навчання, як 
відомо, допомагають подолати один з його основних недоліків, а саме пасивне сприймання нового 
матеріалу. Однак при цьому зберігається інший суттєвий недолік традиційної системи навчання – слабка 
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мотивація. Комп’ютерна дидактична гра, на наш погляд, є ефективним засобом формування позитивної 
мотивації.  

Вивчення комплексу проблем, пов’язаних з розробкою та використанням комп’ютерних ігор у 
навчальних цілях, є одним з актуальних напрямків у дослідженні комп’ютерного навчання (Маргуліс Є., 
Косов Ю., Мележик Ю. [10], Горленко В. [6], Гуманська О.М., Ігнатьєв М.Б. [9]). На думку багатьох 
учених та педагогічних працівників, саме при реалізації навчальних ігор дидактичні можливості 
комп’ютера можуть бути розкриті найбільш повно. Ефективність навчального процесу зростає, гра 
виявляється однією з найперспективніших форм організації комп’ютерного навчання. 

Добре відомий стимулюючий вплив ігрової компоненти на процеси навчання. Найбільш досліджені й 
апробовані ці питання в дошкільному вихованні, де ігрова компонента давно та загальновизнано є 
основною. Однак без особливих обґрунтувань, так би мовити, "за умовчуванням" прийнято було 
вважати, що з віком вплив ігрової компоненти послаблюється. Між тим, як відзначає, наприклад, 
Д.С.Лихачов, "потіха та навчання у Петра I весь час об’єднувалися". А у виробничій діяльності 
найвищою оцінкою праці майстра завжди було: "Він працює, як грає!", "Будує граючи!" і т. ін. 
Персональний комп’ютер дозволив і дітям, і дорослим серйозно захопитися комп’ютерними іграми. 

Отже, психолого-педагогічними питаннями використання дидактичних ігор займались вчені протягом 
всієї другої половини XX століття, а комп’ютерними дидактичними іграми - починаючи з дев’яностих 
років, але проблемі комп’ютерної дидактичної гри як одному із засобів реалізації активних технологій 
навчання на практичних заняттях із загальної фізики ще не було приділено достатньо уваги. Розглянемо 
саме це питання.  

Сучасна дидактика звертається до навчальної гри, справедливо вбачає у ній резерви збільшення 
ефективності педагогічного спілкування, навчальну продуктивність властивих для неї елементів 
змагання, безпосередності, зацікавленості тощо [8]. Серед переваг, які відзначають звичайно, 
характеризуючи особливості використання гри у навчальних цілях, слід відзначити збільшення 
мотивації, стимулювання ініціативи та творчого мислення, включення у навчальну діяльність практично 
всіх учнів, набуття досвіду співробітництва, встановлення міжпредметних зв’язків, створення 
"неформального середовища" для учіння та сприятливих передумов для формування різноманітних 
стратегій розв’язання завдань, "структурування" знань, які можуть застосовуватися в різноманітних 
галузях, об’єднання розрізнених уявлень у "складну та збалансовану картину світу" тощо. 

Суть комп’ютерної дидактичної гри полягає не тільки у здатності слугувати цілям навчання і 
виховання, а також у тому, що вона переводить дані цілі в реальні результати. Здатність ця укладена в 
ігровому моделюванні в умовних ситуаціях основних видів діяльності особистості, спрямованих на 
відтворення і засвоєння соціального і професійного досвіду, в результаті чого відбувається накопичення, 
актуалізація і трансформація знань в уміння і навички, накопичення досвіду особистості та її розвиток. 

В основу проектування комп’ютерних ігрових програм навчального призначення повинен бути 
покладений принцип моделювання творчої діяльності, в якій відтворюються умови для пошуку, 
відображення у моделях та аналізу змісту об’єкта засвоєння. Комп’ютер виступає при цьому як засіб 
моделювання предметного змісту об’єктів засвоєння, узагальнених засобів дій (які визначають 
розв’язання завдань певного класу), організації спільної змістовної навчальної діяльності ("студент – 
група студентів", "студент – студент", "викладач – студент"). Суттєво при цьому також, що комп’ютер 
використовується в цих навчальних ситуаціях також як адекватний засіб контролю й оцінки дій  
студентів, які здійснюються у процесі розв’язку завдань (задач). І тут важливо не тільки накопичення 
відомостей про результати, які досягли студенти, та статистична обробка цих відомостей з метою оцінки 
знань, які отримали студенти, але також адаптивні функції комп’ютера, як, наприклад, ускладнення 
завдань при успішному розв’язанні декількох завдань, спрощення завдань при наявності помилок (з 
можливим наданням повторних вправ з раніше не засвоєного матеріалу - "тренажер") та навіть імітація 
вивчення психології студента.  

При проектуванні навчальних комп’ютерних середовищ потрібно ретельно відбирати 
рекомендований матеріал. Проектування навчальних середовищ включає в себе виявлення та опис галузі 
знань, яка охоплює конкретний об’єкт вивчення, а також визначення його елементів та їх відношень. 
Сюди ж відносяться визначення типів зв’язків між елементами (можливо, в аксіоматичному описі). Ці 
зв’язки характеризують об’єкт як певну систему. 

Технологія розробки комп’ютерних навчальних середовищ включає в себе визначення типу знакових 
засобів, які забезпечують реалізацію всіх зв’язків на дисплеї, а також вибір динамічного типу моделей, 
які дозволяють змінювати, трансформувати та конструювати об’єкт вивчення (предметні, графічні, 
знаково-символьні та інші моделі). Сюди ж відноситься визначення та опис системи завдань, які 
забезпечать засвоєння об’єкта через його моделювання. 

При цьому проблематика завдань вибирається таким чином, щоб, з одного боку, виключались чи 
суттєво обмежувались емпіричні стратегії пошуку ("спроби та помилки"), а з іншого – забезпечувалася 
доступність здійснення засобів, способів та прийомів розв’язання. Іншими словами, в процесі 
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проведення безпосередньо навчальної гри повинні бути "розкриті" в загальному вигляді відношення, 
правило, закон, які дають опис визначеного класу завдань, ситуацій, процесів. 

Особливість розвиваючих комп’ютерних ігор – це вихід на нові, творчі підходи. Глибина та 
складність завдань, які виникають при використанні розвиваючих комп’ютерних ігор, може бути (і 
повинна бути) різноманітною: від більш простих, доступних менш підготовленим студентам, до 
складних проблем. 

Дуже суттєвою рисою дидактичних комп’ютерних ігор є можливість ефективно навчати студентів з 
різним рівнем інтелектуального розвитку. Вони можуть засвоїти узагальнений спосіб розв’язання 
різноманітних завдань (задач). Діагностика підвищення рівня інтелектуального розвитку, який 
досягається завдяки використанню комп’ютерних розвиваючих ігор, являє собою важливу психологічну 
проблему. Розвиваючий ефект комп’ютерних ігор залежить від індивідуально-психологічних 
особливостей тих, хто навчається.  

Ефективність навчання збільшується, коли студенти самі будують моделі, а не отримують їх у 
готовому вигляді. У процесі побудови моделі та на основі дій з нею студенти самостійно засвоюють 
теоретичні знання. Робота з моделлю може вестися у двох напрямках: добудування моделі чи її 
видозміна та переконструювання. Робота з програмою моделюючого типу тільки тоді ефективна, коли 
діяльність моделювання заздалегідь сформована (тобто мається уява про моделі, моделювання, цілі, 
об’єкти тощо).  

Використання на практичних заняттях комп’ютерних ігор при наявності у групі великої кількості 
студентів полегшує роботу викладача, тому що програма обов’язково повинна містити контроль за діями 
студента, він  отримує повідомлення про невірно проведені дії та вказівки про те, як скорегувати   свої 
дії.  Наприклад, вивчаючи розділ "Електродинаміка", доцільно використовувати комп’ютерну гру, яка 
дозволяє збирати коло за поданою схемою, з’єднуючи розташовані на екрані прилади провідниками у 
вигляді відрізків, а після збірки кола студент отримує сигнал про результат виконання, якщо він 
допустив помилки, то комп’ютер йому назве, які саме. 

Особливо важливе використання комп’ютерних дидактичних ігор при виробленні у студентів якогось 
певного навику, якщо для цього їм доводиться виконувати велику кількість однотипних завдань. При 
створенні саме таких ігор можна використовувати декілька ігрових алгоритмів: серед них – "Комп’ютер 
вгадує ...", "Четвертий зайвий" і т. ін. Використання цих алгоритмів перетворює роботу на занятті в дуже 
захоплюючу для студентів: такі заняття набувають дослідницького характеру. Наприклад, на 
практичному занятті з теми "Види з’єднання провідників. Закон Ома" можна використовувати таку 
комп’ютерну дидактичну гру, в якій пропонується студенту  вибрати одну з шістнадцяти поданих на 
екрані схем з’єднань провідників. Далі у цій грі він відповідає на питання типу "Чи однакові проходять 
струми через усі резистори?", "Чи однакова напруга на всіх резисторах?" і т. ін., які потребують відповіді 
"так" чи "ні". В результаті, якщо всі відповіді правильні, програма вгадує, яка схема була задумана, якщо 
ж задумана та визначена програмою схеми не збігаються, то вказується, при відповіді на яке питання 
студент допустив помилку.  

Підготовка моделі комп’ютерної дидактичної гри. Підготовка навчальної гри є 
багатоступінчастою процедурою і залежить від ряду суб’єктивних та об’єктивних чинників. 

З метою полегшення процесу конструювання моделі дидактичної гри та надання їй гнучкості 
використовують модульний принцип, який складається з послідовних блоків та операцій, які в них 
входять, кожний блок характеризується своїми завданнями, цілями та результатами. Підготовча операція 
– це однорідна, логічно зумовлена частина блоку, яка спрямована на досягнення відповідних даному 
блоку завдань, цілей та результатів. 

Будь-яка операція блоку пов’язана з прогнозуванням. Ігрові дії учасників неминуче приведуть до змін 
в ігрових ситуаціях (складний комплекс реакцій гравців). Тому гра повинна аналізуватися викладачем з 
різних позицій, щоб діяльність студентів не стала непередбаченою та некерованою. Чим більше ігрових 
варіантів, тим більш ідеальною буде модель. Разом з тим знижується ймовірність допущення помилок 
самим викладачем. 

Отже, уся підготовча діяльність повинна будуватися на прогностичних заходах. Прогнозування при 
підготовці пізнавальної гри надає викладачу можливість знайти проблемну ситуацію, провести 
багатоваріантний аналіз ходу та результатів ролевих дій студентів; виявити ймовірні типові помилки; 
визначити серію прийомів, які спрямовані на стабілізацію психологічного режиму заняття. 

При створенні дидактичної комп’ютерної гри важливо виокремити наступні операції: 
1. Вибір теми та діагностика вихідної ситуації. Темою може бути практично будь-якій розділ 

навчального курсу фізики. 
2. Формування цілей та завдань. Цілі і завдання формуються не тільки з урахуванням теми, але і 

вихідної ситуації. В одній ситуації, але з різноманітними цілями можна по-різному побудувати гру. Для 
цього потрібно відповідним чином розставити акценти та сформувати цілі на кожному етапі чи операції. 
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3. Визначення структури. Структура визначається з урахуванням цілей, завдань, теми, складу 
учасників. 

4. Діагностика ігрових якостей учасників комп’ютерної навчальної гри. Проведення занять з 
використанням комп’ютерних ігор буде ефективнішим, якщо дії викладача звертатимуться не до 
абстрактного студента, а до конкретної людини. 

5. Діагностика об’єктивних обставин. У даному випадку розглядається питання про те, де, як, коли, 
при яких умовах і з якими предметами буде проходити навчальна гра, тобто оцінюються її зовнішні 
атрибути. 

При підготовці до заняття з використанням комп’ютерних дидактичних ігор слід 
дотримуватися таких методичних вимог: комп’ютерна гра повинна бути логічним продовженням та 
завершенням конкретної теоретичної теми (розділу) навчальної дисципліни, практичним доповненням до 
теми (розділу) чи завершенням вивчення дисципліни в цілому; максимальна наближеність до реальних 
навчальних вимог; створення атмосфери пошуку та невимушеності; ретельна підготовка навчально-
методичної документації; чітко сформульовані завдання, умови та правила гри; наявність необхідного 
обладнання. 

Таким чином, проведення практичних занять з використанням дидактичних комп’ютерних ігор (або 
їх елементів), ми вважаємо, є необхідним і доцільним. Пізнавальні комп’ютерні ігри дозволяють 
підвищити мотивацію навчання, надати заняттю більш емоційного фону, що сприяє прийняттю 
нестандартних рішень щодо розв’язування даної проблеми, а разом з цим і дозволяють підвищити рівень 
засвоєних знань через розвиток у студентів пошуково-творчого мислення. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці проблеми формування вмінь самостійної 
роботи у майбутніх учителів засобами ігрових форм. 
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Савчук Л.М. Разработка и использование компьютерных игр на практических занятиях по общей 
физике.  

В статье рассматривается компьютерная дидактическая игра как один из способов реализации 
активных технологий обучения. Всесторонне обсуждаются разработка и использование компьютерных 

игр на практических занятиях по общей физике. 

Savchuk L.M. The designing and using of computer games at the practical lessons of general physics.  

The computer didactic game as a means of realization of active technologies is examined in this article. The 
designing and using of computer games at the practical lessons of general physics is discussed. 
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АРАНЖУВАННЯ НА КОМП’ЮТЕРІ – ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 

Досліджується процес розвитку творчої активності майбутнього вчителя музики за допомогою 
аранжування на комп’ютері. 

Створення умов вільного прояву і творчого розвитку студентів педагогічного ВНЗ є однією з 
головних характеристик сучасної педагогічної освітньої установи. У розвитку творчої активності 
важлива роль належить активності самих учнів. Творцем, так само як і інтелектуалом, не народжуються. 
Усе залежить від того, які можливості надасть оточення для реалізації того потенціалу, що у різному 
ступені властивий кожному з нас. Як відзначає відомий шотландський поет Фергюсон, "творчі здібності 
не створюються, а вивільняються" [10]. Ігрові, проблемні, творчі методи навчання, при їх професійно 
грамотному використанні сприяють "вивільненню" творчих можливостей учнів, підвищенню їх 
інтелектуального рівня, інтенсивному зростанню професіоналізму. 

К. Роджерс був упевнений у тім, що сучасне суспільство не сприяє розвиткові і становленню творчої 
особистості, а, навпроти, нівелює всі сторони життєдіяльності людини: "Одержавши освіту, ми звичайно 
стаємо конформістами зі стереотипним мисленням, людьми з "закінченою" освітою, а не вільними, 
творчими й оригінально мислячими людьми. Наш вільний час найбільше зайнятий пасивними розвагами, 
відпочинком в організованих групах, у той час як творча діяльність займає дуже мало місця. У 
природничих науках досить мало людей, здатних творчо висувати плідні гіпотези і теорії. У 
промисловості творчість — доля деяких: менеджера, конструктора, керівника відділу досліджень, у той 
час як життя більшості позбавлене оригінальності і прагнення до творчості. У сімейному й особистому 
житті спостерігається те ж саме. В одязі, що ми носимо, у їжі, що ми їмо, у книгах, що ми читаємо, в 
ідеях, що ми сповідуємо, — скрізь прагнення до конформізму, до стереотипу. Бути оригінальним, бути 
не таким, як усі, здається "небезпечним" [7 : 410]. 

Формування творчої активності в музично-виконавському плані - це виховання творчої особистості, 
здатної жити і трудитися "за законами краси", тому що на перший план виступає художньо-естетичне 
виховання. Важливими показниками професійної культури вчителя музики є його творча спрямованість і 
потреба у власному самовдосконаленні. Творчість повинна бути визнана рівноправним компонентом 
навчальної діяльності, що сприяє процесові підготовки майбутніх учителів. Вирішення даної проблеми 
здійснюється в межах дослідницької теми: "Формування творчої активності майбутніх учителів музики 
за допомогою комп’ютерних технологій". Мета дослідження полягає у розробці, обґрунтуванню та 
експериментальній перевірці шляхів формування творчої активності засобами комп'ютерних технологій 
майбутнього вчителя музики. В процесі дослідної роботи проводився формуючий експеримент. Одним із 
завдань дослідження було створено спецкурс: "Основи сучасного аранжування на комп’ютері" у 
Житомирському педагогічному університеті імені І.Франка на кафедрі музики.  

Основна мета курсу полягає в інтеграції комплексу професійних і особистісних якостей студентів, що 
проявляється в творчому ставленні до своєї професійної діяльності; гуманістичному характері 
спілкування з учнями; прагненні до новаторства на базі сучасних наукових знань і досвіду; усвідомленні 
себе носієм національної культури та полікультурності. Зазначений курс розрахований на чотири 
семестри та складається з чотирьох розділів: Ознайомлення з основними направленнями та стилями у 
сучасній естрадній музиці. Музичний синтезатор: можливості та принципи роботи. Аранжування за 
допомогою музичного синтезатора. Вивчення програми набору нотних партитур та верстки "Finale" 
Вивчення комп'ютерних програм "Band-in-a-Box" та "Sonar". Аранжування за допомогою вищезгаданих 
програм. 
Основні завдання вивчення дисципліни: збагачення музичного кругозору та організація художньо-

оціночної діяльності студентів; ознайомлення студентів з основними прийомами аранжування творів на 
комп’ютері; розвиток практично-творчого відношення студентів до різних напрямків у музичному 
мистецтві; підвищення рівня ідейно-художнього виховання майбутніх педагогів засобами музичного 
мистецтва; озброєння студентів знаннями та навичками, необхідними для самостійної оцінки сучасної 
естрадної музики. 

Курс сучасного аранжування на комп’ютері інтегрує всі знання студентів, які вони одержали під час 
вивчення музично-теоретичних дисциплін, а також використовує матеріал курсів інформатики, 
психології. 
Перший розділ вміщує історію виникнення рок-музики (рок-музикою вважається та музика, яка 

виконується за допомогою електроінструментів), а також основні напрями та стилі у сучасній естрадній 
музиці (блюзові, джазові, фольк-музики народів світу, поп- та рок-музики), оскільки для аранжування 
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творів необхідно знати ритмічну, гармонічну, поліфонічну, темпову структури стилю. Обов'язковим є 
прослуховування творів – кращих зразків сучасних груп та виконавців при вивченні сучасних направлень 
та стилів. Другий розділ передбачає вивчення складу та можливостей музичного синтезатора 
(класифікація музичних синтезаторів, панелі керування інструменту: voice та style, головне меню 
інструменту, запам'ятовуючий пристрій (sequencer), міжнародні стандарти MIDI: General Midi (GM); 
General System (GS); X-General (XG), оркестрові звуки, діапазони оркестрових інструментів, синтезовані 
звуки, їх використання, обробка звуку, основні контролери, класифікація ударних інструментів: (Standard 
Kit, Room Kit, Rock Kit, Power Kit, Electro Kit, Analog Kit, Jazz Kit, Brush Kit, Orchestral Kit, Dance Kit), 
основні поняття про Midi-канали, основні поняття про трекову систему, запис звуку на трек, 
використання системи квантазування, використання темпотреку, редагування музичного матеріалу). На 
практичних заняттях студенти, використовуючи музичний синтезатор, імпровізують у різних стилях 
сучасної музики, набуваючи навички для "аранжування в стилях". Третій розділ завбачує вивчення 
програми Finale. Однією з найкращих програм нотного набору та верстки, безсумнівно, є Finale. Він 
сполучає у собі як виняткову зручність користувальницького інтерфейсу, так і різноманіття наданих 
можливостей. Нотний текст, підготовлений у цій програмі, відповідає стандартам професійного набору. 
Недарма багато видавництв у США й інших країнах приймають макети винятково у форматі програми 
Finale. Четвертий розділ присвячений безпосередньо вивченню та роботі з музичними редакторами 
Band-in-a-Box та Sonar. Дані розділи є кульмінаційними, тому що робота з вищезгаданими програмами є 
новітньою технологією аранжування музичного матеріалу, разом із тим практично мало досліджена. 
Студенти набувають практичних навичок, вмінь та прийомів техніки аранжування. Саме в цих розділах 
формується фахівець учитель-аранжувальник. 

У цих розділах вивчається зміст та принцип роботи програм "Band-in-a-Box" та "Sonar"; відкриття 
MIDI- файлів вищезгаданими програмами; послідовність написання музики: (відкриття нового файлу, 
вибір треків та присвоєння кожному певного звуку, введення контролерів, запис по частинках; 
копіювання та перенесення окремих фрагментів, зміна тональності, темпові зміни, система 
квантазування, остаточне редагування, конвертування та збереження інформації). 

Визначальне місце практичних розділів спецкурсу надається методам навчання, які включають: 
систематичне створення ситуацій вибору для студентів; створення пошукових ситуацій, що спрямовані 
на формування незалежності суджень, уміння знаходити декілька варіантів розв'язання проблеми; 
використання системи творчих завдань з елементами імпровізації; переважно діалогічну форму 
навчання. 

Впровадження комп'ютерів у сферу освіти змінює форми, зміст, засоби навчання, наближає його до 
реалій сучасного життя. Основним завданням викладача в такому разі є, як вважає В. Васильєв, 
"розвиток особистості того, хто вчиться, творчий пошук в організації навчального процесу, добір, 
розробка і вибір найкращих і найдоцільніших для навчання програмних продуктів" [2 : 211]. Отже, 
введення у навчальний процес інноваційних технологій та загальна спрямованість педагогічного процесу 
на розвиток творчої особистості студента значною мірою вплине на формування майбутнього вчителя 
музики ХХІ століття. 

Заняття аранжуванням дозволили заповнити пробіл традиційного підходу до змісту музичної освіти, 
спрямованого на засвоєння знань і формування професійно важливих умінь і навичок, необхідних для 
майбутнього вчителя музики.  

Д.Б. Кабалєвський підкреслював значимість творчого початку в особистості педагога. Він 
стверджував, що від нашого ставлення до творчості у величезній мірі залежить підготовка майбутнього 
фахівця-музиканта, зокрема, учителя музики [5 : 127]. Спираючись на концепцію автора, ми упевнені в 
тому, що усі ланки ланцюжка "композитор - виконавець - слухач – педагог" - рівні, і розлад в одній ланці 
обов'язково викличе розлад у всій системі музичної освіти.  

Особливістю нашої позиції стало визнання того, що весь цей ланцюжок повинний бути єдиним цілим 
і відображати різні сторони творчої сутності вчителя музики, що є одночасно і композитором, і 
виконавцем, і слухачем, і педагогом.  

Дослідженню проблеми триєдності композитор - виконавець - слухач з позиції процесу творчого 
розуміння і сприйняття музики, присвячені роботи М.Ш. Бонфельда і М.І. Ротерштейна [1:8].  

Ми додержуємося педагогічної концепції А.Л. Маслова, який вважав, що втягувати у творчу 
діяльність необхідно всіх дітей (у нашому випадку - студентів), а не тільки тих, хто володіє розвиненим 
музичним слухом, тому що головною метою музичної освіти є не придбання наукових знань, а розвиток 
творчої активності учнів. Визнаючи активність творчістю, А.Л. Маслов зробив висновок про те, що 
духовний ріст людини також є творчість: творчість повинна лежати в основі усієї творчої діяльності. Ця 
творча діяльність повинна підтримуватися по можливості на всіх уроках [4 : 64]. Відповідно до думки 
вченого, творча активність може виявлятися в будь-якому виді музичної діяльності: виконанню по-
своєму вивчених творів, у написанні та аранжуванні мелодій на заданий або свій власний текст, у 
спільному творі пісень, у написанні закінчення до запропонованого музичного фрагмента.  
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Завдання розвитку творчої активності майбутнього вчителя музики можна вирішити, визнавши 
важливість залучення студента в процес продуктивної учбово-творчої діяльності засобами музичного 
освіти. "Засіб" - це "прийом, спосіб дії для досягнення чого-небудь; це те, що служить якої-небудь мети" 
[9:239]. З погляду педагогіки "засоби" - це "матеріальні об'єкти і предмети духовної культури, призначені 
для організації і здійснення педагогічного процесу і виконуючі функції розвитку учнів; предметна 
підтримка педагогічного процесу, а також різноманітна діяльність, у яку включаються вихованці: праця, 
гра, навчання, спілкування, пізнання" [6 : 142].  

Аналіз робіт показав, що засоби навчання музиці мають специфічні особливості, які Л. Добсаі 
порівнював із застосуванням методів у технології виробництва. Однак, "коли мова йде про людину, 
засоби самі по собі до мети автоматично не ведуть: Щоб досягти мети, треба бути постійно зв'язаним із 
самою метою, добре розуміти неї, мати своєрідну здібність проникати в неї (insight) і інтуїцією, що 
дозволяє правильно застосовувати засоби навчання" [3 : 42]. На думку Б.М. Теплова, особливістю 
музичних засобів є "обмеженість образотворчих можливостей музики", а музика, узята сама по собі, 
може тільки виражати емоційний зміст; але в контексті інших позамузичних засобів пізнання - 
пізнавальне значення музики розсовується до найширших меж. "Музика не може дати нових фактичних 
або ідейних знань, але вона може у високому ступені поглибити наявні знання, давши ним нову якість, 
зробивши їх знаннями емоційно-насиченими" [11 : 111-112]. Процес формування творчої активності 
особистості – процес безперервний. Тільки безперервна, систематична взаємодія педагога й учня сприяє 
успішній активізації у творчій діяльності. Систематизоване введення навчального матеріалу і сувора 
послідовність у формуванні практичних умінь виробляють стійкі звички, потреби в пізнавальній 
діяльності. Це також – складна динамічна система, кожен компонент якої, у свою чергу, може 
розглядатися як система, що містить свої компоненти. Сам же процес формування творчої активності – 
система, що є елементом більш широкої системи – розвитку творчої особистості. 

Динамічність виявляється в тому, що творча активність свідомості, спрямована на пізнання і 
перетворення навколишнього світу, починається з активної вибірковості і цілеспрямованості сприйняття 
і перетворюється з почуттєвого образа в логічну думку. 

Формуючи творчу активність, педагог ставить нові і нові цілі, зберігаючи розрив між реальними 
досягненнями молодого виконавця і тим, що ним має бути зроблено. Початкова гіпотеза, будучи 
результатом дослідницької роботи, після виконавського акту й аналізу результату дістає подальшу 
дослідницьку корекцію. 
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Луценко В.В. Аранжировка на компьютере – как средство развития творческой активности 
будущего учителя музыки. 

Исследуется процесс развития творческой активности будущего учителя музыки с помощью 
аранжировки на компьютере. 

Lutsenko V. V.  Computer arrangment as a means of the development of creative activity of the future mucic 
teacher. 

The article examines the process of development of  future music-teachers creative activity by mean of computer 
arranging. 
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ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ  

Подана коротка загальнонаукова характеристика педагогічної культури  майбутнього вчителя з 
урахуванням сучасних соціокультурного особистісно зорієнтованого й діяльнісного підходів до її 

формування. 

Кардинальні зміни у суспільно-політичному житті нашої країни, подальший розвиток України як 
суверенної і незалежної держави потребують відходу від уніфікації виховної роботи, багатьох застарілих 
форм і методів та переходу від кількісних показників у цій діяльності до пошуку нового та утвердження 
й орієнтації на педагогічне співробітництво студента і викладача, орієнтації на самоуправління 
майбутніх вчителів та творчої співпраці, на саморозвиток особистості майбутнього вчителя, поваги до 
його гідності. У Конституції України зазначається, що людина визнається найвищою соціальною 
цінністю. Тому метою освіти є загальний і психічний розвиток людини як особистості та найвищої 
цінності суспільства: розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих 
моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій 
основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення його культурного рівня, 
забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями [1:5]. 

Практична реалізація цих завдань залежить насамперед від учителя, здатного вільно орієнтувалися в 
соціальних і природних умовах, розуміти особливості розвитку культури, оволодівати науковою 
інформацією. Професіонал у галузі освіти має глибоко усвідомлювати місце і роль освітніх процесів, 
систем у світовому культурному просторі, в історичних закономірностях й етнологічних формах, 
поєднувати глибокі теоретичні знання й практичну підготовку. 

У цільовій комплексній програмі "Вчитель" також зазначається, що "завдяки діяльності педагога 
реалізується державна політика у створенні інтелектуального, духовного потенціалу нації, розвитку 
вітчизняної науки, техніки і культури, збереженні і примноженні культурної спадщини й формуванні 
людини майбутнього" [2]. Проте якість підготовки вчителів за багатьма параметрами ще не відповідає 
вимогам сучасної школи. У зв'язку з цим актуальною залишається проблема забезпечення 
загальноосвітніх шкіл достатньо підготовленими, професійно компетентними кадрами, які 
характеризуються високим рівнем культури в цілому і педагогічної зокрема. Виходячи із зазначеного 
вище, слід зазначити, що проблема формування педагогічної культури майбутніх вчителів є надто на 
часі.  

Зазначимо, що розуміння сутності культури як філософської категорії розглядається у працях 
багатьох вчених, таких як  Е. Баллер, С.Газман, В. Давидович, С. Іконнікова, Є.Ільєнков, О. Кудін, 
Є. Маркарян, В.Межуєв, П. Саух, Е.Соколов та ін. Розкриттю загальних основ розвитку професійної 
культури присвятили свої роботи Н. Крилова, Н. Ничкало, В. Правоторов, Т. Саломатова, О. Смирнова, 
Г. Соколова та ін. Загальні питання формування особистості вчителя досліджували С. Архангельський, 
Є.Барбіна, В.Войтко, Е. Гришин, С. Гончаренко, О.Дубасенюк, І. Зязюн, М. Євтух, Н.Кичук, Н. Кузьміна, 
М.Лазарєв, А. Мудрик, Л. Нечепоренко, О. Пєхота, В. Семиченко. С. Сисоєва, В. Сластьонін, Р. Хмелюк, 
Н. Чепелєва, Т. Яценко та ін. 

Окремі аспекти професійної культури вчителя знайшли своє відображення у дослідженнях В. Кан-
Каліка, Я. Коломинського, А. Мудрика, Г. Нагорної, Д. Петрової, І.Прокопенка, І.Синиці, Г.Тарасенко, В. 
Чернокозова, І. Чернокозової, Г. Шевченко, Т. Яценко та ін. 

Зазначимо, що проблемі формування професійної компетентності вчителя, зокрема і його культури, 
приділяють увагу зарубіжні філософи і соціологи,  (Д. Бекхерст, Ф. Беисон, Х.-Г. Гадамер, Н. Смелзер), 
психологи (Р. Берне, Л. Колберг, А. Колбі, А. Маслоу, Е. Фромм, Н. Хаан, К.Г. Юнг), педагоги 
(К. Арнепіген, Х.К. Блек, Т. Грегорі, Дж. Картер, П. Кінг, Г. Кіршенбаум, Д. Лівайн, М. Ліпмен, К.У. 
Петтерсон, Л. Рате, Дж. Туккер). 

В останнє десятиріччя з'явилися дослідження, котрі безпосередньо розглядають проблему 
формування педагогічної культури (А. Барабанщиков, І. Бех, Є.Бондаревська, М. Букач, О. Гармаш, 
І. Зязюн, В. Зелюк, Т. Іванова, О. Рудницька). 

Завданням даної статті є розкриття загальнонаукової сутності педагогічної культури майбутніх 
вчителів та сучасних підходів до її формування.  

Зазначимо, що у структурі компетентності вчителя педагогічна культура посідає особливе місце, а 
сам вчитель набуває свого справжнього сенсу лише тоді, коли він достатньо володіє загальною 
культурою, оскільки лише в полікультурному середовищі можуть сформуватися спеціалісти, здатні 
вільно і критично мислити, відтворювати духовні й інтелектуальні цінності, яких завжди потребує 
суспільство і школа як одна із його визначальних соціальних інституцій.  
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Загалом, людина культури – це особистість, збагачена духовними скарбами, яка володіє творчими 
здібностями, віддана своїй справі, захоплена нею [3:304]. Тому формування такої особистості 
передбачає, перш за все, розвиток духовних потреб, потреби у самопізнанні, сенсу життя, краси, 
спілкування, творчої діяльності, наявності гуманістичного ідеалу, щастя. Виховання такої людини 
потребує кардинальної зміни змісту педагогічної освіти, яка орієнтувала б майбутнього вчителя на 
загальнолюдські і національні цінності, світову й національну духовну культуру та включала студентів 
до процесу осмислення основ філософської думки людства, культурології, аксіології, естетики, 
людинознавства, психології, педагогіки та інших гуманітарних наук. 

Суб’єкт культури (людина) є, насамперед, гуманною особистістю, оскільки саме гуманність є 
осереддям моралі, в якій любов до людей є основою суспільного буття, що, в свою чергу, передбачає 
милосердя, чуйність, доброту, емпатію, здатність до опіки й захисту слабкіших, старших людей, 
розуміння цінності й індивідуальності кожного індивіда, а також толерантного ставлення до 
представників інших національностей та чіткого розуміння соціального статусу кожної особистості в 
суспільстві. Педагогічні аспекти формування такої особистості полягають, насамперед, у різнобічній 
гуманітаризації змісту освіти, гуманізації її методів, усього комплексу виховних та правових відношень. 

Така людина є, перш за все, творчою особистістю, яка постійно розвивається, духовно збагачується. 
Вона вирізняється толерантним мисленням, не зупиняється на досягнутому, здатна володіти розвиненим 
прагненням до творчості (власне, творчість знаходить вияв у всіх сферах життєдіяльності такої 
особистості: у навчанні, праці, спілкуванні, побуті, організації дозвілля і т. ін.). Всі психолого-
педагогічні орієнтири творчої особистості мають спрямовуватися  на розвиток її здібностей, потреб у 
навчальній й предметно-перетворювальній діяльності, досконалому рівні засвоєних знань, умінь, 
поєднанні аналітичного та інтуїтивного мислення, здатності і прагненні до життєтворчості. 

Зазначимо, що людина культури є, передовсім, незалежною особистістю, для котрої домінантною 
визначається здатність до самовизначення у світі культури. У педагогічній площині це передбачає 
подальший розвиток у студентів самостійності, самосвідомості й  незалежності суджень у поєднанні з 
повагою до поглядів інших людей, почуття самоповаги, здатність орієнтуватися у світі духовних 
цінностей і оточуючому культурному середовищі, уміння приймати рішення і нести відповідальність за 
свої вчинки, здійснювати самостійний вибір стилю поведінки, способів свого розвитку, тобто смислу 
своєї життєдіяльності. 

У науковій літературі розрізняють поняття "культура", "духовна культура", "професійна культура", 
які є джерелом формування культури педагогічної. Також, за соціокультурного підходу, важливим 
чинником якого є єдність загальнолюдського, національного і особистісно-культурного, доведено,  що 
розуміння сутності культури є підґрунтям формування особистості вчителя, тому що школа, зокрема й 
вища, є інститутом відтворення та передачі культури.  

Загалом, у філософії (О. Кудін, Л. Сохань, Є. Маркарян) культура розглядається як механізм, що 
регламентує і регулює поведінку та життєдіяльність людини , а сама людина є її носієм і її 
ретранслятором.  

Отже, культура постає специфічно людським способом буття, який детермінує весь спектр 
практичної та духовної активності людини, її можливої взаємодії з навколишнім світом і собою. 

У сучасній культурології виділено декілька підходів до розуміння сутності культури, які стали 
теоретико-методологічною основою розв'язання завдань формування педагогічної культури майбутнього 
вчителя, а саме:  

а) розуміння культури як динамічного процесу розвитку сутнісних сил людини;  
б) обґрунтування культури як процесу творчої самореалізації особистості, котра виступає суб'єктом 

культурно-історичного процесу (особистісний підхід) (О. Кудін, Л. Коган, Л. Круглова, М. Межуєв, 
Л. Сохань та ін.);  

в) пояснення культури як специфічного способу людської діяльності (діяльнісний підхід) 
(В. Давидович, І.  Вишневський, В. Жариков, Н. Злобін, М. Коган, В. Столович, О. Ханова та ін.); 

г) віддзеркалення культури як системи цінностей (аксіологічний підхід) (С.Анісімов, А. Арнольдов, 
В. Блюмкін, О. Василенко, М. Дьомін, С. Дробницький, О.Забужко, Н. Розов, Н. Чавчавадзета та ін.).  

Оскільки всі ці підходи взаємопов’язані у процесі формування особистості, то домінантним 
виявляється позиція гармонійного їх поєднання у єдиному концептуальному просторі. 

Похідною від поняття "культура" є "духовна культура особистості". Вона постає  інтегральною 
якісною характеристикою людини, а формування її зумовлене взаємодією аспектів:  

а) ціннісно-мотиваційного (він включає систему емоційно "забарвлених" у процесі життєдіяльності 
цінностей і ціннісних орієнтацій,  що визначають ставлення особистості до свого соціокультурного 
оточення та до себе);  

б) когнітивного як системи етичних, естетичних, екологічних, правових, деонтологічних, 
професійних (зокрема й  психолого-педагогічних) знань;  
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в) практичного (він включає систему умінь, навичок і нахилів особистості, які дозволяють ефективно 
залучатися у різноманітні види діяльності, зокрема й педагогічну). 

У сучасних гуманітарних науках виділяють різні види культури: політико-правову, художньо-
естетичну, фізичну, культуру праці та побуту, наукову, морально-нормативну, а також комунікативну 
культуру (культуру спілкування), соціальну й педагогічну. Між зазначеними видами культури 
виявляється складна діалектика матеріального й духовного аспектів людського співіснування. Все це  
спрямовує  прогресивні зміни у різних сферах життєдіяльності людини. Результатом цього є розвиток 
чіткої взаємодії людини з навколишнім світом, іншими людьми та зі своєю внутрішньою сутністю. 
Результатом цього постає формування інтелектуальної, морально-правової, естетично-емоційної 
культури особистості через механізм усвідомлення досягнутого в різних сферах суспільної свідомості 
(науці, мистецтві, моралі, філософії, праві, релігії, політиці), тобто через засвоєння певного культурного 
та духовного досвіду суспільства, відновлення його культурної сфери та створення нового й 
оригінального. 

Гуманітарними науками доведено (Кант, Гегель, В. Соловйов, В. Сухомлинський), що духовна 
культура є вітальним стрижнем особистості, вираженням автентичних загальнолюдських цінностей, які 
утверджувалися людством у процесі розгортання всієї історії світової культури. До таких слід віднести 
три фундаментальні духовні початки: пізнавальний, моральний і естетичний (які втілюються у ціннісній 
тріаді істини, добра і краси, що є основою духовності, котра детермінує загальнолюдський сенс буття). 
Саме співіснування цих цінностей виходить за онтологічні межі людини як соціокультурного суб’єкту. 
Вони є загальним підґрунтям усіх культурних явищ, їх внутрішньою сутністю, що дозволяє розглядати 
духовність не тільки як філософську, але й педагогічну категорію.  

Слід зазначити, що соціокультурні цінності відновлюються, ретранслюються, створюються кожною 
людиною самостійно. Вони, певною мірою, засвоюються у готовому вигляді на основі інформаційних та 
архетипових джерел і досвіду людства. Культура зберігає і передає цінності від покоління до покоління, 
від етносу до етносу, від суспільства до особистості. Ретрансляція культурних надбань та артефактів й 
становить сутність культуровідповідного виховання.  

Отже, якщо освіта озброює людину знаннями, а процес научіння дозволяє оволодіти уміннями і 
навичками, то виховання є прилученням особистості до певної системи цінностей. Тим самим зміст 
навчання, виховання та розвитку у навчальному закладі зводиться до формування усвідомлення 
елементарних основ культури, сприйняття духовних цінностей, а також формування уміння прилучатися 
до систематичних знань, які накопичені людством. Тому освіта за своєю глибинною сутністю є 
накопиченням знань через засвоєння духовних цінностей людства. 

Звідси випливає висновок, що духовність і духовна культура є підґрунтям культури професійної, 
котра віддзеркалюється у царині професійній діяльності кожної працездатної особистості. Слід 
зазначити, що професійна культура розглядається І. Гастєвим, Е. Тейлором, А. Клімовим, Н. Ничкало як 
рівень майстерності оволодіння особистістю професією (тобто достатніми способами і прийомами 
вирішення професійних завдань на основі сформованої культури духовної). Професія як соціально-
культурне надбання має чітку структуру, яка включає предмет, засоби і результат професійної діяльності 
(цілі, цінності, зразки, ідеали, норми, методи і методики, зміст котрих віддзеркалює рівень духовного 
розвитку суб'єкта культури). 

Орієнтовний ретроспективний аналіз розуміння культури індивіда різними гуманітарними науками, а 
також уточнення сутності професійної культури та, спираючись на результати новітніх досліджень 
вчених-педагогів (І. Зязюна, І. Беха, М. Євтуха, Н. Кичук, В. Гриньової, С. Сисоєвої та ін.), можна 
стверджувати, що виокремлення феномену педагогічної культури як однієї з наріжних складників 
культури суспільства зумовлене специфікою педагогічної діяльності вчителя, яка спрямована на 
формування зростаючої особистості, здатної у перспективі відтворювати, збагачувати та транслювати 
культуру етносів і суспільства. Загалом, у площині навчально-виховного процесу принциповим 
чинником передачі культури, духовних цінностей є неповторна індивідуальність вчителя-вихователя, 
котрий постає носієм культури й суб'єктом людських взаємин.  При цьому враховується головний 
педагогічний постулат, за яким вчитель, перш за все, є унікальною, неповторною особистістю, яка 
перебуває у постійній зміні, збагаченні у висхідному (позитивному) напрямку. Саме через професійну 
культуру вчителя віддзеркалюються його професійні цілі, мотиви, знання, уміння, якості, здібності, 
аттитюди  (ставлення) (А. Роттер). Тобто, тим самим педагогічна культура постає феноменом вияву 
вчителем власного "Я" у професійно-педагогічній площині через поєднання власних цілей, мотивів, 
способів, операцій, згрупованих навколо керування процесом особистісного зростання учнів та  певної 
системи педагогічних цінностей. Існуючи об'єктивно, педагогічна культура, як автономна системна 
сутність та певна система цінностей, реалізується через призму суб'єктивного духовного досвіду вчителя 
[4:298-299]. 
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Отже, доходимо висновку про те, що види культури утворюють своєрідний генетично пов’язаний 
ланцюжок: "культура" – "духовна культура – "професійна культура" – " педагогічна культура" – 
"культура учня як особистості". 

Виходячи з ретроспективного теоретичного аналізу, зазначимо, що педагогічна культура вчителя 
формується (за даними американських вчених Дж. Картер, П. Кінг, Д. Ліван та ін.), починаючи з п’ятого 
року навчально-виховної діяльності з учнями (чи студентами) навчальних закладів. Наш двадцятирічний 
лонгітюдний експеримент та ексклюзивні спостереження за різними категоріями студентів засвідчують, 
що основи педагогічної культури варто формувати, починаючи з ІІ семестру навчання. Саме з цього часу 
юнаки і дівчата засвоюють першооснови навчально-пізнавальної діяльності (здатні чітко сприймати 
лекцію викладача чи професора зі стислим її конспектуванням, оволодівають достатніми мислительними 
прийомами аналізу, синтезу, узагальнення і, навіть, формалізацією; вони вміють аналізувати і стисло 
конспектувати першоджерела з гуманітарних наук; також отримують вміння ведення реферату, а чимало 
з них долучається до науково-пізнавальної діяльності у різноманітних наукових гуртках за інтересами). 

Серед сучасних підходів до формування педагогічної культури варто віднести соціокультурний 
(І. Зязюн, О. Дубасенюк, В. Лозова), особистісно-орієнтований (В. Андрущенко, І. Бех, М. Євтух) та 
творчий (С. Сисоєва, В. Сениченко, Н. Кичук) підходи. Суттєво, що в реальному навчально-виховному 
процесі педагогічного університету всі підходи тісно взаємопов’язані і такий аналіз є дещо умовним за 
особливостями виділення суб’єктів навчально-пізнавальної діяльності.  

Природно, викладене вище потребує подальшого теоретичного обґрунтування щодо сутнісної 
структури педагогічної культури майбутніх вчителів та в експериментальній апробації новітніх 
технологій її формування у позанавчальній пізнавальній предметно-перетворювальній та громадській 
діяльності студентів педагогічного університету. 
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Григорьева И.Г. Педагогическая культура учителя: постановка проблемы. 

Представлена короткая общенаучная характеристика педагогической культуры будущего учителя с 
учетом современных социокультурных личностно ориентированных и деятельностных подходов к ее 

формированию. 

Grigorieva I. G. Pedagogical culture of a teacher: the setting of a problem. 

A brief scientific characteristic of the pedagogical culture of a future teacher with the consideration of modern 
socio-cultural personal-oriented and activity approaches to its formation is represented. 
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ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК ОБ'ЄКТА 
СОЦІАЛЬНИХ СТОСУНКІВ 

У статті представлені результати соціально-педагогічного дослідження формування особистості 
майбутнього вчителя як об"єкта соціальних стосунків. 

Сучасний рівень розвитку національної освіти зумовлює потребу формування й розвитку 
психологічно грамотних та висококваліфікованих майбутніх учителів з особистісно орієнтованою 
спрямованістю в навчанні й вихованні учнів. 

Такий підхід неможливий без урахування соціальних умов формування майбутніх вчителів. Отже, 
формування соціально значущих рис особистості майбутнього педагога ми вважаємо однією з головних 
задач виховання в ВНЗ. В соціології існує своя, відмінна від психологічної, соціологічна теорія 
особистості [1]. Соціологічна теорія особистості - це спеціальна соціологічна теорія, предметом 
дослідження якої є людина як суб’єкт і об’єкт соціальних відносин на рівні її взаємозв’язків з 
соціальними спільнотами, включаючи малі контактні групи і колективи. Принципи наукового підходу до 
розвитку соціологічної теорії особистості - встановлення залежності властивостей особистості від 
суспільно-економічних, соціально-культурних, предметно-діяльних особливостей її соціалізації, 
внаслідок чого важливого значення набуває соціальна типологія особистості - виявлення її суттєвих рис, 
зумовлених способом життя, життєдіяльністю. 

Так, властивості соціально-історичних типів особистості співвідносяться з конкретно-історичним 
типом суспільства; риси особистості, зумовлені класовою належністю, утворюють соціально-класову 
психологію; соціально-типові особливості національного характеру - продукти історичного розвитку 
даного народу, а специфіка умов і змісту праці представників різних професій визначає особистісні 
якості професійного типу. 

В соціальній типології виділяються властивості ідеального типу (в якому виражається вимога 
соціального ідеалу, фіксованого в соціально-політичних і моральних концепціях, релігійних віруваннях), 
нормативного типу особистості (що характеризує властивості, формування яких об’єктивно необхідне 
для функціонування і розвитку даного соціуму і реально можливе за цих умов), реально розповсюджених 
типів особистості (тобто фактично пануючих типів особистості, які можуть суттєво відрізнятися від 
нормативного, а тим паче ідеального типів). 

Головна проблематика соціологічної теорії особистості - формування особистості і розвиток її потреб 
у нерозривному зв’язку з функціонуванням і розвитком соціальних спільнот, вивчення закономірностей 
її взаємозв’язку з суспільством, групою (колективом), регуляції і саморегуляції її соціальної поведінки. 
Цей зміст соціологічної теорії особистості розглядається з точки зору стійкості психічних властивостей, 
процесів і відносин. 

Розглянемо окремо структуру особистостi вчителя. У сучасному цивілізованому суспільстві педагог є 
фігурою, котра потребує особливої уваги, і там, де його місце займають не досить професійно 
підготовлені люди, в першу чергу страждають діти, причому втрати бувають часто непоправними. 

У сучасній психології і педагогіці до особистості вчителя висувається ряд вимог, які поділяються на 
головні та другорядні, а також стійкі та змінні. [2 : 522-537]. Без головних неможливо стати 
кваліфікованим вчителем, а другорядні створюють педагога як яскраву особистість. Стійкі постійно 
притаманні вчителеві всіх часів і народів, і змінні зумовлені особливостями даного етапу соціально-
економічного розвитку суспільства. Серед головних Р.С.Нємов виділяє в професіоналізмі вчителя 
наступні якості: любов до дітей, наявність спеціальних знань з предмету, широка ерудиція, педагогічна 
інтуїція, високорозвинений інтелект, високий рівень загальної культури і моральності, професійне 
володіння методами навчання і виховання. 

Додаткові, чи другорядні: комунікабельність, артистичність, весела вдача, хороший смак. Головні та 
другорядні якості в сукупності складають індивідуальність педагога. Можна зазначити, що існуюча 
система освіти часто відстає від перетворень в соціальній сфері суспільства, хоча в цілому гнучко її 
відтворює. Нова ситуація в суспільстві задає нові цілі навчання і виховання, а вони, в свою чергу, 
визначають вимоги, що висуваються до особистості вчителя. Для того, щоб вчасно і більш точно 
встановити ці вимоги, необхідно здійснити наступне: правильно оцінити тенденції політичного, 
соціального і економічного розвитку суспільства; визначити, якими якостями в цьому суспільстві має 
бути наділена людина, щоб суспільство безперервно розвивалось. 

Виходячи з останнього, сформулюємо два питання, що стоять перед вищою школою: Якими 
позитивними рисами має бути наділена і від яких недоліків позбавлена людина, що закінчує школу?  
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Яким має стати сучасний педагог, що забезпечує формування і розвиток особистості, необхідної 
суспільству? 

Почнемо з обговорення першого із сформульованих питань. Головною тенденцією сучасної програми 
розвитку суспільства є демократизація життя і децентралізація управління. Економічні перетворення 
зачепили всю систему соціальних відносин, вводячи ринкові стосунки до значної їх частини, диктуючи 
необхідність самостійного прийняття відповідальних рішень. Значно розширились можливості для 
встановлення прямих політичних, соціальних, господарчих зв’язків між людьми, що призвело до 
інтенсифікації ділового та особистого спілкування. 

Зазначені тенденції підвищили вимоги до тих якостей, якими мають бути наділені представники 
нового покоління. Перш за все, це вміння жити в умовах демократії, плюралізму думок, спілкуватися і 
взаємодіяти з людьми на правовій та демократичній основі, вміння розібратися в політичних течіях і 
економічних тенденціях суспільства. Це передбачає здатність визнавати, розуміти, приймати як реалії 
наявність численних точок зору, вміння вести дискусії, на висококультурній основі розв’язувати 
суперечки, що виникають. В процесі навчання та виховання підростаючого покоління нові умови життя 
вимагають від вчителя відмови від диктату і будь-яких способів справити тиск на особистість, вимагають 
поваги до особистості, визнання її позитивних рис  і значущості. 

Децентралізація управління і передача влади на місця передбачають прийняття останньої, вміння 
скористатися нею, тому сучасні умови висувають підвищені вимоги до організаційних вмінь вчителя, до 
здатності керувати людьми, приймати управлінські рішення. Для сучасного педагога важливою є не 
лише професійна компетентність, але й наділення якостями керівника-лідера. 

Зміна системи економічних відносин вимагає розрахунку, діловитості, бережливості, господарської 
винахідливості, підприємливості, яка ще зовсім недавно у радянському суспільстві вважалась якщо не 
негативною, то не найбільш необхідною рисою для життя і не виховувалась у підростаючого покоління. 

Політичне забарвлення різних соціальних прошарків суспільства, в якому має працювати майбутній 
студент педагогічного ВНЗ, вимагає від них вміння розбиратися у сучасній економіці і політиці, мати 
свою точку зору, вміти викладати свої думки в усній і письмовій формі, переконувати самому і уважно 
слухати інших. 

Ось ми й підійшли до питання, що нас цікавить, а саме: які ж з якостей особистості, що входять до 
її структури, вважати соціально значущими, а стосовно майбутнього вчителя, соціально-
педагогічними? 

Адже для формування якостей, необхідних в нових соціальних умовах, вихователям і дослідникам 
потрібно чітко окреслити коло цих якостей. 

У своєму дослідженні ми спираємося на загальнопедагогічну професіограму професора Л.Ф.Спіріна 
[3], котрий розглядає її як "ідеальну абстрактну модель особистості вчителя, що в комплексі узагальнює 
(інтегрує) її найсуттєвіші якості, необхідні для здійснення професійної діяльності, тобто для розв’язання 
освітньо-виховних завдань в будь-якій педагогічній системі" [3 : 28]. Серед характерологічних 
особливостей особистості вчителя Л.Ф.Спірін виділяє громадянську і професійно-педагогічну 
спрямованість, інтелектуальні риси характеру, риси наукового стилю мислення, моральні, вольові і 
емоційні риси характеру. Оскільки проаналізувати, з метою їх подальшого формування, всі 
характерологічні особливості майбутніх педагогів в одному дослідженні неможливо, ми вирішили 
зупинитися на моральній сфері, представленій в професіограмі вчителя. 

В сучасному суспільстві, на фоні змінних соціально-політичних і екологічних умов буття, 
багатовікові уявлення про добро і зло, правду і неправду, честь і безчестя залишаються тим стрижнем, на 
який нанизується соціально зумовлена підструктура особистості. Вчитель завжди знаходиться в системі 
"людина-людина", а тому всі його слова і дії мають утверджувати в спілкуванні з вихованцями вічні 
загальнолюдські цінності. 

У сучасній психолого-педагогічній і філософській літературі моральність розглядається як "одна з 
форм суспільної і індивідуальної свідомості, що відтворює ставлення людей до Батьківщини, до 
оточуючої природи, до власності, праці і інших видів діяльності, один до одного" [3, с.14]. 

Серед соціально-педагогічних якостей особистості окреслимо коло моральних якостей. 
Моральні якості характеру, що виражають відношення педагога до вихованців:  любов і піклування, 

заснована на цьому індивідуалізована педагогічна допомога; доброта;  душевність, доброзичливість;  
довір’я, чуйність, витримка;  уважливість, розумна вимогливість, справедливість;  поблажливість, 
терплячість. Риси і якості, що виражають відношення до колективу:  моральна активність, 
співробітництво;  демократизм, товариськість, готовність до взаємодопомоги;  толерантність 
(терпимість) до колег, самовладання. Риси і якості, що виражають відношення до себе і своїх 
професійно-особистісних якостей:  усвідомлення і почуття власної гідності;  совісність, розумне 
самолюбство;  професійна гордість, впевненість у собі;  вимогливість до себе і до своєї діяльності, 
нетерпимість до недоліків;  скромність, простота, самодисципліна;  прагнення до самовдосконалення. Риси 
і якості, що характеризують педагога з точки зору морального регулювання поведінки:  усвідомлення і 



О.А. Мірошниченко. Формування особистості майбутнього вчителя як об'єкта соціальних стосунків 

 85 

почуття чесності, правдивості; добросовісність, обов’язковість; підприємливість, діловитість, ініціативність, 
цілеспрямованість; організованість, зібраність, бережливість; здатність адекватно оцінювати результати 
проведеної діяльності. Риси і якості, що характеризують високу культуру педагогічного спілкування: 
ввічливість;   уважливість;  тактовність;  ласка;  запобігливість. 

Нами було проведено дослідження ієрархії педагогічних якостей, визначених у професіограмі 
Л.Ф. Спіріна (див. вище), серед студентів факультету іноземних мов та філологічного. В ньому взяли 
участь 150 чоловік: першокурсники, випусники та студенти проблемної групи, яка займалась на практиці 
соціально-педагогічною роботою. Піддослідним пропонувалось проранжувати 40 соціально-значущих 
якостей педагога в порядку їх пріоритетності в "ідеалі" та наявності у самих учасників дослідження. 

Ранг №1 присвоювався найбільш вагомій якості, а 40 – найменш вагомій. Перші місця по вагомості 
були розподілені таким чином: Серед першокурсників – любов до дітей, гуманізм; потреба в 
оволодінні педагогічно-психологічними знаннями; розумна вимогливість, справедливість; глибина, 
широта, гнучкість розуму; ерудиція. Серед п"ятикурсників – любов до дітей, гуманізм; професійна 
дієздатність; глибина, широта, гнучкість розуму; педагогічна уважність; професійна гордість, 
впевненість у собі. Серед студентів проблемної групи – любов до дітей, глибина, широта, гнучкість 
розуму; потреба в оволодінні педагогічно-психологічними знаннями; доброта, критичність. Останні 
місця по значимості надані таким якостям: Серед першокурсників – колективізм; принциповість; 
скромність, самодисципліна; професійна гордість, впевненість у собі; бути громадянином. Серед 
п"ятикурсників – скромність, самодисципліна; бути громадянином; принциповість; ласкавість, 
патріотизм. Серед студентів проблемної групи – колективізм; скромність, самодисципліна, ласкавість; 
бути громадянином; патріотизм. 

Як бачимо, найменш потрібним педагогу, на думку майбутніх вчителів, є такі суто соціальні якості, 
як колективізм, патріотизм, бути громадянином. Формування моральної свідомості не можна розглядати 
у відриві від соціальної поведінки, реальної діяльності, у ході якої складаються не тільки моральні 
поняття, але й почуття, звички та ін. Характерний для особистості спосіб вирішення моральних проблем, 
як і та система цінностей, з якою вони співвідносяться, формуються перш за все у ході практичної 
діяльності людини і її спілкування з оточуючими людьми.   

Спираючись на теорію діяльності О.М. Леонтьєва про те, що якості особистості формуються і 
розвиваються у відповідності до діяльності людини, ми створили соціально-педагогічну проблемну 
групу (яка в подальшому і стала експериментальною в нашому дослідженні) в складі 50 студентів 
факультету іноземних мов. Студенти за власним бажанням були розділені на 4 групи і працювали як 
вихователі-педагоги з дітьми-сиротами, дітьми-інвалідами, неповнолітніми порушниками закону, а 
також в підліткових клубах в нових мікрорайонах. Крім цього, з ними проводилась діагностична і 
психокорекційна робота та психологічні консультації по спілкуванню з "підшефними" дітьми. 
Соціально-педагогічна діяльність проблемної групи була скоординована з Житомирським обласним 
центром соціальних служб для молоді і проходила в рамках обласних програм "Підліток на вулиці" та 
"Кожній дитині – материнську турботу". 

Робота проблемної групи триває. Оскільки соціальні умови є найважливішим фактором, який 
визначає поведінку особистості, сподіваємось, що мораль із зовнішніх вимог суспільства до особи 
повинна перетворитися у внутрішні мотиви її діяльності. 
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Мирошниченко Е.А Формирование личности будущего учителя как объекта социальных 
отношений. 

В статье представлены результаты социально-педагогического исследования формирования личности 
будущего учителя как объекта социальных отношений. 

Myroshnychenko O.A. The formation of the personality of a future teacher as an object of social relations. 

This article presents the research data of a sociopedagogical study relating th the essential features of a future 
teacher as an object of social relations. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-СТАТИСТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ 
ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

У статті проаналізовано результати експерименту з впровадження методики формування музично-
творчого потенціалу майбутніх учителів початкових класів. 

Гуманізація сучасної освіти орієнтується на творчий розвиток особистості майбутнього вчителя. Одна 
з провідних технологій цього процесу – це технологія особистісно-зорієнтованого навчання. Вона 
дозволяє вивчати і розвивати не лише яскраво виражені здібності суб’єктів, а й їхні потенційні 
можливості. Актуалізація потенційних сил особистості забезпечує розкриття її внутрішньої сутності і 
визначає шлях самореалізації та життєздійснення. Зважуючи на це, актуальною проблемою підготовки 
вчителя початкових класів і музики виступає проблема формування і подальшого розвитку музично-
творчого потенціалу майбутніх фахівців. Сформованість означеної якості визначає ступінь готовності 
студентів педагогічних факультетів до музично-творчої роботи в школі. Враховуючи думку О. Савченко 
про те, що особистісно-орієнтована освіта передбачає проектування індивідуальної траєкторії 
професійного становлення кожного студента протягом усіх років його навчання, вважаємо одним із 
шляхів формування музично-творчого потенціалу майбутнього вчителя творчу спрямованість вивчення 
музично-теоретичних дисциплін під час навчання у ВНЗ [2 : 4]. 

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що музично-творчі форми роботи, як вид самостійної 
діяльності студентів, мають місце у дослідженнях таких сучасних учених як: М. Антків, Л. Баренбойм, 
Л.Бочкарьов, Е. Гуцало, Л. Коваль, О. Ковальов, І. Одинокова, О. Олексюк, Г. Падалка, Т. Родіна, 
Г.Шевченко та інші. Разом з тим, їхня увага зосереджується на окремих видах музично-творчої 
діяльності і не охоплює в усій цілісності процес оволодіння системою музично-творчих знань, умінь, 
навичок. Метою нашої праці є висвітлення результатів впровадження методики формування музично-
творчого потенціалу майбутнього вчителя у процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін протягом 
навчання у ВНЗ. Музична творчість як один із видів проблемного навчання склала основу організаційно-
методичної системи завдань, вправ, форм і видів роботи на заняттях з "Теорії музики і сольфеджіо", 
"Аналізу музичних творів", а також спецкурсу "Теоретично-практичні основи музичної творчості" для 
студентів п’ятого курсу. Проведена дослідницько-експериментальна робота довела, що формування 
музично-творчого потенціалу майбутнього вчителя є складноорганізованим процесом, спрямованим на 
взаємодію всіх його складових компонентів: інтелектуально-пізнавального, емоційно-почуттєвого та 
інтенційного. Розвиток останніх свідчить про нарощування і збагачення музично-творчого потенціалу в 
цілому.  

Процес формування означеної якості у проведеній дослідно-експериментальній роботі 
характеризували: поетапність, спрямованість висунутих педагогічно-методичних завдань на теоретичне 
й практичне оволодіння студентами процесом музичного творення, комплексно-системний та 
індивідуально-творчий підходи до їх особистісного і професійного розвитку, відповідність 
експериментальної методики завданням професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів 
і музики. Основою впровадження у навчально-виховний процес поетапності формування музично-
творчого потенціалу майбутнього вчителя стала періодизація вивчення музично-теоретичних дисциплін 
протягом усього періоду навчання. Це такі етапи: перший – початковий, другий – усвідомлено-дієвий і 
третій – творчий. Мета і завдання кожного етапу були спрямовані на формування системи знань-умінь, 
яка дозволяла б застосовувати їх у творчому режимі. У ході експериментального дослідження було 
доведено, що перспективним шляхом підготовки студентів до музично-творчої діяльності є 
використання у навчально-виховному процесі методів імпровізації та індивідуального творення на 
практичних і лабораторних заняттях із вище зазначених дисциплін. 

Експериментальна апробація ефективності запропонованої методики проводилася на базі 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Національного 
педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова і Житомирського державного педагогічного 
університету імені Івана Франка. Дослідження результатів упровадження у навчально-виховний процес 
розробленої нами методики здійснювалося методом констатуючих зрізів відповідно до етапів 
формування музично-творчого потенціалу. Усього у формуючому експерименті брали участь 120 
студентів. З них 60 студентів утворили контрольну групу і 60 студентів – експериментальну. 

Були визначені такі завдання експериментальної роботи: довести важливість функціонування 
музично-творчого потенціалу у професійній підготовці майбутнього вчителя музики; визначити засоби 
формування музично-творчого потенціалу студентів; здійснити процес активного залучення суб’єктів 
навчання до музично-творчої роботи; на основі теоретичного опрацювання проблеми та констатуючого 
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експерименту забезпечити вплив музично-творчої діяльності на процес формування музично-творчого 
потенціалу майбутніх фахівців.  

Відповідно до цих завдань були визначені шляхи їх вирішення: комплексна організація діяльності 
студентів; побудова навчально-виховного процесу на основі системного та індивідуально-творчого 
підходів; виявлення потенційної спроможності майбутніх фахівців до музично-творчої роботи; 
застосування творчих завдань згідно з індивідуальними можливостями кожного реципієнта. 

Досліджуючи інтенсивність вияву показників музично-творчого потенціалу майбутнього вчителя 
музики, ми використовували різні методи: від спостереження за навчальною діяльністю студентів до 
оцінювання їх на заліках та іспитах з музично-теоретичних дисциплін. З’ясування рівнів готовності 
студентів до музично-творчої діяльності спиралося на врахування індивідуальних можливостей останніх 
та міри їх індивідуального зростання. 

Перший констатуючий зріз у контрольній та експериментальній групах був зроблений на початку 
формуючого експерименту. Його метою було виявлення музично-теоретичних знань у студентів 
факультету підготовки вчителів початкових класів і музики, уміння застосовувати ці знання у творчих 
умовах (інтелектуально-пізнавальний компонент музично-творчого потенціалу студента). Окрім того, ми 
з’ясовували міру зацікавленості студентів творчими формами роботи на заняттях з музично-теоретичних 
дисциплін, усвідомлення ними власної емоційно-почуттєвої сфери під час слухання музики (емоційно-
почуттєвий компонент) та прояви різних типів активності (в залежності від вибору та виконання 
запропонованих завдань (інтенційний компонент). 

Головним напрямком дослідницько-експериментальної роботи було визначення й порівняння рівнів 
сформованості структурних компонентів досліджуваної якості у студентів контрольної та 
експериментальної груп на основних етапах формуючого експерименту, а також на початку та в кінці 
дослідження. З цією метою було зроблено контрольні зрізи відповідно до виявів кожного структурного 
компонента. Аналізуючи результати дослідно-експериментальної роботи, спрямованої на розвиток 
інтелектуально-пізнавального компоненту досліджуваного феномена, маємо окремо зупинитись на 
деяких суттєвих моментах. Так, у певної кількості (38,33 %) студентів експериментальної групи 
відмічено творчий підхід до використання музично-теоретичних знань та умінь. Це знайшло втілення у 
їхніх відповідях на запитання спеціально розроблених нами анкет. Самостійний вибір і виконання 
письмових проблемних завдань підтверджує підвищення інтересу до творчих форм роботи і свідчить про 
усвідомлення майбутніми фахівцями їх значущості для педагогічної діяльності. Порівняльний аналіз 
діагностування показників інтелектуально-пізнавального компоненту структури музично-творчого 
потенціалу майбутнього вчителя початкових класів і музики на етапах формуючого експерименту дає 
підстави стверджувати, що використана експериментальна методика сприяла розвитку музичного 
мислення, пам’яті, слуху, збагаченню досвіду музично-творчої діяльності. За загальними показниками 
результатів поетапного діагностування студентів контрольної та експериментальної груп були визначені 
такі рівні сформованості інтелектуально-пізнавального компоненту: у контрольній групі – низький 
рівень показали 30,56 %, в експериментальній – 25,55 %, середній рівень у контрольній групі – 33,89 %, в 
експериментальній – 36,11 %, високий рівень у контрольній групі – 35,56 %, в експериметальній – 
38,33%. 

Звертаючись до аналізу емоційно-почуттєвого компоненту структури музично-творчого потенціалу, 
слід зазначити, що його позитивні зміни були зумовлені цілеспрямованим впливом на емоційно-
почуттєву сферу особистості студента. Ефективність цього процесу визначалась упровадженням у 
навчально-виховний процес різних методичних засобів, зокрема, створення ситуації успіху, підтримки, 
задоволеності, прийоми "емоційного враження" та "інтелектуально-емоційного враження", заохочення з 
боку викладача та однокурсників. Застосування методу імпровізації допомогло студентам звільнитися 
від закомплексованості, невпевненості, моральної зажатості і відкрило шлях вільного творчого 
оволодіння знаннями, уміннями й навичками. Поліпшення розвиненості емоційно-почуттєвої сфери 
студентів пов’язано також із мотиваційним забезпеченням навчально-виховного процесу. Свідоме 
націлювання майбутніх спеціалістів на необхідність оволодіння навичками музичної творчості сприяло 
формуванню стійкого інтересу до цієї галузі професійної підготовки. Набуття студентами досвіду 
музичного творення сприяло усвідомленню власного рівня професіоналізму, готовності до роботи в 
школі. Разом з тим, це допомагало розкрити майбутнім фахівцям внутрішні суперечності між знанням і 
незнанням, умінням і невмінням, що і націлювало майбутніх учителів на подальше вдосконалення 
музично-творчих навичок. 

Про результати діагностування емоційно-почуттєвого компоненту свідчать такі показники: низький 
рівень у контрольній групі показали 35,55 % студентів, в експериментальній – 27,78 %, середній рівень у 
контрольній групі показали 41,67 % студентів, в експериментальній – 36,11 %, на високий рівень вийшли 
у контрольній групі 22,78 % студентів, в екпериментальній – 36,11 %. 

Звертаючись до аналізу інтенційного компоненту музично-творчого потенціалу майбутнього вчителя, 
треба зазначити, що ті позитивні зміни, які мають місце в експериментальній групі, зумовлені 
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активізацією проявів потенційних можливостей студентів, залученням їх до самоактуалізації, 
включенням у самореалізаційні процеси самоздійснення засобами музичного творення. Посилення 
зацікавленості творчими формами роботи на музично-теоретичних заняттях, розуміння необхідності 
оволодіння музично-творчими навичками, впевненість у своїх силах викликали значне зростання творчої 
активності з боку респондентів уже на етапах формуючого експерименту. 

Причому низький рівень відповідає проявам відтворюючої активності (під час виконання 
репродуктивних завдань без проявів особистісного інтересу), середній – виявленню інтерпретуючої 
активності (зацікавленість проблемними, творчими формами роботи, але неякісне їх виконання, 
обумовлене недостатністю музично-теоретичних знань та умінь) і високий рівень – це вияв творчої 
активності, який характеризується стійким інтересом до музично-творчих форм роботи, умінням якісно 
їх виконувати, бажанням працювати в умовах творчості. Результати проведеного за методикою 
констатуючого експерименту контрольного зрізу вказують на те, що в процесі формування музично-
творчого потенціалу у студентів значно підвищився рівень творчої активності (на 11,28 %). При цьому 
рівень відтворюючої активності зменшився на 18,35 %, а виявлення інтерпретуючої активності 
збільшилося на 7,22 %. Це вказує на те, що впроваджена методика формування музично-творчого 
потенціалу сприяла проявам вищих рівнів активності у майбутніх учителів. Свідченням зростання міри 
творчої активності стало те, що студенти, виконуючи завдання, віддавали перевагу музично-творчим 
формам роботи, це також відображено у їхніх відповідях на запитання анкети. Творча активність, 
віддзеркалена у продуктах самостійної творчості, які відобразили набуті під час формуючого 
експерименту знання та уміння (хорові обробки народних пісень, створені студентами власні супроводи 
до пісень шкільного репертуару, написані жанрові мініатюри та пісні). Практично реалізована творча 
спрямованість викладання музично-теоретичних дисциплін дозволила використати широкі можливості 
цього курсу для ефективного й цілеспрямованого розвитку знань, умінь, навичок, необхідних для 
успішної музично-творчої діяльності майбутніх спеціалістів. 

Здійснення формуючого експерименту сприяло усуненню нами недоліків, суперечностей, які мають 
місце у професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів і музики, зростанню її 
ефективності за рахунок упровадження у навчально-виховний процес розробленої методики формування 
музично-творчого потенціалу студента як необхідної складової професіоналізму фахівця. Отримані в 
процесі аналізу дослідно-експериментальної роботи показники поетапної підготовки студентів до 
музично-творчої діяльності доводять значну відмінність рівнів сформованості структурних компонентів 
музично-творчого потенціалу майбутнього спеціаліста експериментальної групи від показників студентів 
контрольної групи, чия спеціальна підготовка відбувалась у традиційно організованому навчально-
виховному процесі. Позитивні зміни у розвитку музично-творчої здатності були зумовлені цілісною 
організацією педагогічних умов протягом усього періоду вивчення музично-теоретичних дисциплін у 
ВНЗ. Завдяки цілеспрямованому застосуванню проблемних і творчих завдань з урахуванням 
індивідуальних відмінностей студентів стало можливим використання музично-теоретичних знань в 
умовах музичної творчості, наслідком чого є позитивні результати підсумкового контрольного зрізу. 

Вважаючи визначені результати дослідження достатньо переконливими, ми додатково звернулись до 
кореляційного вимірювання отриманих даних з метою виявлення ефективності впровадження у 
навчальний процес розробленої методики формування музично-творчого потенціалу студентів. Для 
цього ми використовували метод статистичної обробки, запропонований Р.С. Нємовим, що має назву х2 – 
критерій [1 : 572]. 
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де Pk – частота результатів спостережень до експерименту; 
Vk – частота результатів спостережень після експерименту; 
m – загальна кількість груп, на які поділились результати спостережень. 

Підставивши дані експериментально-дослідницької роботи у наведену формулу, ми отримали такі 
результати. 

За показниками студентів контрольної групи до і після експерименту величина х2 – критерію 
становила 1,08. Користуючись таблицею, де для заданої кількості ступенів свободи можна визначити 
ступінь значущості утворених відмінностей до і після експерименту, ми встановили, що значення х2 = 
1,08 менше відповідного табличного значення m-1=2 ступенів свободи, що становить 5,99 при 
вірогідності припущеної помилки менше 0,05 %. Отже експериментальне вимірювання показало, що 
традиційна система музично-теоретичної підготовки студента недостатньо забезпечує майбутніх 
учителів початкових класів і музики необхідними музично-творчими уміннями та навичками. 

За показниками студентів експериментальної групи, величина х2 – критерію становила 16,58, що 
більше відповідного табличного значення, яке дорівнює 13,82 при вірогідності припущеної помилки 
менше 0,001 %. Таким чином, отримані дані дозволяють нам визначити ефективність запропонованої 
методики навчання. 

Узагальнюючи аналіз результатів дослідження, ми дійшли наступних висновків. Позитивні зміни у 
розвитку структурних компонентів музично-творчого потенціалу студентів експериментальної групи є 
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показниками ефективності впровадження у навчально-виховний процес розробленої методики 
формування означеного поняття. Результати свідчать про інтеграційне застосування студентами 
музично-теоретичних знань, що виявилося у зростанні їхніх музично-творчих умінь та навичок. Також 
відмічено усвідомлення майбутніми фахівцями значущості музично-творчої діяльності, яка визначає 
рівень професійної підготовки. Про це свідчить утвердження стійкого пізнавального інтересу з боку 
студентів до музично-творчих форм роботи на заняттях і прояви індивідуально-самостійного творення. 
Слід сказати про підвищення активності студентів (особливо творчої), яка виявилась у самостійності 
майбутніх фахівців, їх ініціативі, цілеспрямованості, цілепокладанні. Підтвердженням практичного 
значення ефективності запропонованої методики стали якісні та кількісні зрушення у рівнях 
інтелектуально-пізнавального, емоційно-почуттєвого та інтенційного компонентів музично-творчого 
потенціалу майбутніх спеціалістів, що характеризує ступінь володіння студентами експериментальної 
групи засобами музичної творчості. Окрім поліпшення рівня розвитку суто спеціальних умінь та 
навичок, у студентів зросла відповідальність, працездатність, самовідданість і любов до професії. 
Успішність самореалізації засобами музичного творення забезпечила професійну спрямованість 
майбутніх учителів на творчий розвиток особистості учня і подальше власне зростання. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ 
ЦІННОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ 

В статті автор розглядає проблему формування моральних цінностей у майбутніх вчителів засобами 
моделювання педагогічних ситуацій. 

На сьогодні у зв’язку із зростанням вимог до освітньої та професійної підготовки молодого вчителя 
виникла необхідність здійснювати перехід до індивідуального підходу у навчанні, розвитку творчих 
здібностей майбутніх спеціалістів, базуючись на їх самостійну роботу, активні форми та методи 
навчання. 

Формування педагога творчого, ініціативного, самокритичного може бути здійснено лише тоді, коли 
майбутній вчитель уже в роки навчання у педагогічному ВНЗ буде поставлений в умови, наближені до 
його практичної діяльності за допомогою активних методів навчання, що готують його до співпраці з 
учнями. Одним із таких ефективних методів є моделювання педагогічних ситуацій. Протягом останніх 
десятиліть проблема моделювання педагогічних ситуацій досліджувалась у працях І.А.Зязюна, 
Л.В.Кондрашової, Н.В.Кузьміної, Л.Ф.Спіріна, В.А.Семиченко, О.С.Березюк, В.В.Каплінського, 
Л.О.Савенкової та ін. Досліджуючи проблему формування моральних цінностей засобами моделювання 
педагогічних ситуацій, ми ставили перед собою наступні завдання - вивчити теоретичні основи проблеми 
моделювання педагогічних ситуацій, обґрунтувати критерії і визначити рівні готовності студентів до 
засвоєння моральних понять; розробити навчальний зміст педагогічних ситуацій і способи їх реалізації в 
навчальному процесі. 

Ключовим поняттям методу моделювання  виступає категорія "модель". Це поняття має не одне 
значення. Педагоги та психологи вважають, що кількість різних трактувань моделі досягло вже декілька 
десятків і продовжує збільшуватись. Найбільш суттєвими та розповсюдженими варіантами трактування 
даного поняття ми будемо вважати наступні: 1.модель як тип конструкції (наприклад, автомобіль певної 
моделі, модельне взуття або одяг), 2. модель як еталон для копій, зразок для копіювання (наприклад, 
держстандарт будь-якої продукції), 3. спеціальне уявлення будь-якого об’єкта, що реконструює його 
певні риси. 

У пізнавальному процесі взагалі, і у педагогічному дослідженні зокрема, модель розглядається 
переважно у третьому значенні. Моделюючими об’єктами у педагогіці та психології виступає 
особистість, діяльність, спілкування, поведінка. Модель замінює об’єкт, що досліджується, тим самим 
вона є посередником між об’єктом та дослідником. Така заміна можлива, якщо між моделлю та 
реальністю, яку вона представляє, існує певна відповідність, тобто модель, в тій чи іншій мірі, є аналогом 
досліджуваного об’єкта. Поняття аналогії, в свою чергу, теж багатозначне. Узагальнивши трактування 
даного поняття, можна виділити три види аналогій: як схожість відношень, як ізоморфізм, тобто повна 
подібність або взаємна відповідність елементів і структур двох об’єктів, як гомоморфізм, тобто часткова 
подібність, за якої зворотної відповідності немає. (Бурбакі Н., Ешбі У., Пойа Д.). Модель виконує свою 
роль лише тоді, коли ступінь її відповідності об’єкту чітко визначена. Досліджуючи модель, яка є 
аналогічною досліджуваному об’єкту реальності, ми отримуємо нові знання про цей об’єкт. В залежності 
від характеру отриманих знань, моделі, а отже, і процес моделювання можуть виконувати наступні 
функції: на емпіричному рівні – реконструюючу (відтворення якісної специфіки об’єкта) та описову, на 
теоретичному рівні – інтерпретаційну (пояснення, узагальнення). С.Дейч вважає, що модель дозволяє у 
стиснутій формі описати безліч окремих випадків логічно, без спеціального опису. Функція узагальнення 
великої кількості інформації виступає на заключних етапах дослідження, коли життєздатність моделі вже 
доведена експериментами. На даному рівні виділяють прогнозуючу, критеріальну та евристичну функції. 
На практичному рівні моделювання виконує пізнавально-ілюструючу, навчальну та розважально-ігрову 
функції. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчує, що кожен з науковців в основу класифікацій 
моделей бере ті чи інші їх властивості. Розрізняють розумові моделі, речові, які представляють собою 
певне фізичне втілення оригіналу (макети, живі організми, муляжі); знакові моделі (зазвичай вони 
виконуються у графічній формі – малюнки, креслення, формули, словесні описи, спеціальні зображення 
та ін.); образні моделі – це ідеальне уявлення досліджуваних об’єктів у свідомості людини. Фактично, це 
будь-які образи: первинні (сенсорні та перцептивні) та вторинні (образи пам’яті та уяви, які у психології 
мають назву уявлень). Говорячи про образне моделювання як  метод дослідження, маємо на увазі групу 
вторинних образів. В них об’єднується інформація, яка отримана за допомогою безпосереднього 
чуттєвого сприйняття та за допомогою абстрактно-логічного мислення. Оскільки образи можливо 
трактувати як знаки, то деякі вчені образні моделі включають до розряду знакових.  
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Субстанційні моделі – це моделі, матеріальний субстрат яких за своїми основними ознаками 
відповідає субстрату оригіналу. Структурні моделі імітують внутрішню організацію об"єкта-прототипа. 
Ця організація може розглядатися як у статичному,  так і у динамічному планах. У першому випадку - це 
моделі структури особистості та психіки, класифікації методів педагогіки та психології, класифікації 
педагогічних дисциплін тощо. Структурні моделі другого типу – це штучні представлення процесів.  
Вони відображають тимчасові та енергетичні сторони об’єктів. Наприклад, формули хімічних реакцій, 
антропологічна, археологічна та історична періодизації соціо-, антропо-, культурогенеза. Функціональні 
моделі імітують способи взаємодії об’єкта із середовищем, тобто поведінку. Лабораторний експеримент 
є моделлю "життєвих ситуацій", а дії досліджуваного – модель його поведінки в цих ситуаціях. 
Ситуаційні моделі – це штучне представлення реальних обставин існування об’єкта, які обумовлюють 
його появу, розвиток, функціонування або зникнення. Розрізняють також змішані, повні та неповні 
моделі. А.А.Братко подає найбільш повну класифікацію моделей: образні, концептуальні, математичні, 
алгоритмічні, евристичні, блок-схемні, гіпотетичні, біонічні та біологічні [1:3]. 

Дослідження об’єктів пізнання за їх моделями, побудова і вивчення моделей реально існуючих 
об’єктів називається моделюванням. Діапазон трактування терміну моделювання надзвичайно великий 
від його досить частих варіантів (наприклад, фізичне моделювання) до ототожнення із процесом 
пізнання. Для розкриття цього поняття у педагогіці та психології використовуються різноманітні 
категорії: "відтворення", "відображення", "аналогія", "відповідність", "схожість" та ін. В.А.Штофф 
представляє моделювання як відтворення певних сторін прототипу [4]. 

Але деякі вчені зазначають, що відтворення зберігає якісну специфіку об’єкта, це тотожність згідно 
усіх його параметрів, а моделювання – лише деяких. 

Необхідність у методі моделювання виникає тоді,, коли дослідження безпосередньо самого реального 
об’єкта неможливе або виникають труднощі у зв’язку з недоступністю об’єкта, певних етичних 
обмежень або великих витрат (тимчасових, трудових, фінансових та ін.). 

Поняття моделювання має декілька значень: метод пізнання об’єктів через їх моделі, процес побудови 
цих моделей, форма пізнавальної діяльності (в першу чергу, мислення та уява), моделювання операцій 
мислення (Н.О.Менчинська, А.С.Родіонов та ін.), формування якостей характеру особистості 
(Л.В.Кондрашова, Т.С.Яценко та ін.). Оскільки метод моделювання тісно пов’язаний  із створенням 
певних моделей, а процес дослідження за допомогою цього методу базується на здібностях людини до 
абстрагування, то можна вважати цілком справедливе ствердження, що процес моделювання є 
різновидом абстрактно-логічного пізнання.[1] 

При використанні методу моделювання виникає можливість виходу за межу чуттєвого відображення 
суттєвих зв’язків речей, виклик з пам’яті наукової інформації, передбачення висновків, планування дій, 
реалізація їх на практиці. У педагогіці метод моделювання має на меті створення педагогічних ситуацій, 
які б дозволяли вирішити певну проблему. Таким чином моделювання, створюючи певну проблему, 
заохочує швидке реагування та розв’язання її, тим самим формуючи певні особистісні та професійні 
якості студента, які допоможуть йому у подальшій шкільній роботі. 

Розглянемо термін "педагогічна ситуація". На основі праць Г.О.Балла, Б.С.Гершунського, 
Г.С.Костюка, Ю.М.Кулюткіна, Г.С.Сухобської, Т.С.Яценко та ін. ми можемо сформулювати наступне 
визначення даного терміну – це взаємодія між вчителем та учнем, а в нашому випадку між викладачем та 
студентом, в результаті якої відбувається виховний і навчальний вплив на студентів. Моделювання 
педагогічних ситуацій передбачає створення ситуацій, які для студентів виступають проблемою, а це, в 
свою чергу, стимулює до розв’язання та висновків. В.Я.Платов, А.А.Вербицький наголошують на 
позитивності педагогічних ситуацій, які стають немовби інструментом формування особистості 
професіонала. А.А.Вербицький виділяє два типи норм, яким підпорядковується розвиток особистості 
спеціаліста під час розв’язання педагогічної ситуації: компетентних предметних дій та соціальних 
відношень колективу. За цих умов формуються соціальні риси та характер спеціаліста [2]. 
М.Ж.Арстанов, П.І.Підкасістий, Ж.С.Хайдарв визначають два найцікавіших прийоми розв’язання 
педагогічних ситуацій: метод інциденту та метод розв’язання ситуацій за ролями. 

Для дослідження готовності до формування моральних цінностей за допомогою моделювання 
педагогічних ситуацій нами розроблено спеціальні критерії, а саме: знання суті, структури моральних 
цінностей і можливих моделей педагогічних ситуацій; аналіз педагогічних явищ та фактів. Виходячи з 
вищеназваних критеріїв, за результатами діагностичного зрізу було виділено чотири групи студентів та 
вчителів-стажистів, в яких готовність до формування моральних цінностей знаходиться на різних рівнях 
(нульовий, аналітичний, конструктивний та професійно-творчий). 

Проведене констатуюче дослідження показує недостатній рівень сформованості моральних цінностей 
у майбутніх вчителів і дає підстави для дальшого дослідження проблеми підготовки студента 
педагогічного ВНЗ до формування моральних цінностей в складних педагогічних ситуаціях. 

З метою управління процесом моделювання педагогічних ситуацій були виділені такі етапи: 
початковий, практичний і творчий. У програму формуючого експерименту було закладено ситуації, які 
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відрізнялись не тільки змістом, а й різноманітністю форм. Серед них були: ситуації поведінкового 
характеру (чисто виконавчі, які виникають стихійно або в процесі заняття); незакінчені педагогічні 
ситуації; ситуації-вправи, які вимагають зміни негативного варіанту моральної поведінки на позитивний; 
ситуації проблемного характеру. 

На основі експериментальних даних можна зробити висновок, що головна увага студентів  поки що 
концентрується на засвоєнні здебільшого теоретичних понять і висновків, які не завжди знаходять 
втілення в практичній діяльності майбутнього вчителя. 

Досить часто поставлені перед індивідом моральні вимоги не набувають для нього особистісної 
цінності, не спонукають до відповідних вчинків, оскільки лише розуміються, але емоційно не 
переживаються. Необхідно створювати умови, за яких вони набували б необхідної значущості і 
перетворювались у внутрішні регулятори поведінки. Тобто потрібно забезпечити таку взаємодію 
педагога й студента, щоб результатом було розв'язання певного виховного завдання. 

У процесі розв'язання моральних завдань, студент розвиває в собі якості з орієнтацією на майбутнє – 
здатність і готовність до самовдосконалення. Навчившись розв'язувати виховні завдання, студент 
автоматично набуває навичок довільної поведінки і будь-який довільний вчинок виступає як розв'язок 
морального завдання. Поведінка, якою керується майбутній вчитель, — це завжди повернення до 
індивідуального досвіду, набутого під час розв'язання відповідного морального завдання. 

У результаті навчального експерименту відбулись зміни в співвідношенні рівнів готовності до 
формування моральних цінностей, було з’ясовано, що моделювання педагогічних ситуацій у 
педагогічному ВНЗ стає впливовим засобом при формуванні моральних цінностей, крім того, 
застосовуючи моделювання педагогічних ситуацій у вищих навчальних закладах, ми можемо досягти 
вироблення у студентів таких якостей характеру, як ініціатива, спостережливість, самостійність у 
прийнятті рішень, швидкості у засвоєнні знань, так як у процесі розв’язання педагогічних ситуацій 
положення, які до цього були загальними, стають конкретними.  

Проведене опитування, аналіз планів та програм підготовки майбутніх вчителів свідчать про те, що 
необхідні зміни у викладанні психолого-педагогічних дисциплін, які спрямовували б майбутнього 
вчителя на формування моральних цінностей. Для цього потрібна перебудова форм підготовки майбутніх 
спеціалістів на основі сучасних принципів дидактики вищої школи; пошук конкретних практичних 
заходів, які забезпечать високий рівень професіоналізму випускників педінституту. Вчитель завжди діє в 
конкретних ситуаціях, тому важливо ще у ВНЗ навчити його бачити ситуацію, аналізувати, виділяти 
провідні ідеї, які покладені в основу розв'язання, відпрацьовувати конкретні схеми і варіанти практичних 
розв'язань завдань. Створення в навчально-виховному процесі вищої школи ситуацій, які моделюють 
майбутню професійну діяльність студентів, зможе забезпечити формування їх моральних цінностей 
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Власенко О. М. Моделирование педагогических ситуаций как средство формирования моральных 
ценностей у будущих учителей. 

В статье рассматривается проблема формирования моральних ценностей у будущих учителей с 
помощью  моделирования педагогических ситуаций. 

Vlacenko O. M. Modeling the pedadogical situations as a means of moral values in the future teachers. 

In the article the author studies the problem of forming moral values with the help of modeling pedagogical 
situations in high school. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ СТАНОВЛЕННЯ САМООЦІНКИ ДИТИНИ В 
УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ 

Розглянуто сутність, зміст, структуру та вікові особливості самооцінки учнів як об’єкту психолого-
педагогічного проектування в умовах навчально-виховного комплексу "Школа-сад". 

Для психологів та педагогів усе більш очевидним стає той факт, що самооцінка дитини, її відношення 
до себе й сприйняття себе, багато в чому визначають її поведінку й успішність, рівень життєвих домагань 
і досягнень, соціальне становище в колективі й взаємовідносини з оточуючими, емоційний стан та його 
стабільність. У психологічних дослідженнях самооцінка інтерпретується як особистісне утворення, яке 
бере безпосередню участь у регуляції поведінки й діяльності, як автономна характеристика особистості, 
її центральний компонент, який формується  при активній участі самої особистості та відображає якісну 
своєрідність її внутрішнього світу (Р.Бернс, Л.І.Божович, А.Комбс, А.Маслоу,  К.К.Платонов, К.Роджерс,  
І.І.Чеснокова  та інші). Самооцінка тісно пов’язана з процесом усвідомлення людиною самої себе, 
мотивів та цілей своєї поведінки, відношення до інших людей та до самої себе. Вона включає здатність 
особистості оцінювати свої можливості у відповідності до завдань та вимог оточуючого світу, акумулює 
в собі життєвий досвід особистості і, як зворотний зв’язок, активно впливає на розвиток особистості, її  
життєві перспективи та успіх. 

Разом із тим у практиці побудови навчально-виховного процесу в сучасній школі психологічному 
обґрунтуванню як результативних так і навчально-діяльнісних компонентів становлення самооцінки 
учнів належної уваги не приділяється. Зокрема, не визначено взаємозв’язок між зовнішніми соціально-
психологічними факторами впливу на особистість і його інтеріоризацією у внутрішні психічні структури 
самосвідомості. 

Нашим завданням є аналіз сутності, змісту, структури і вікової специфіки розвитку самооцінки як 
об’єкта психолого-педагогічного проектування становлення самооцінки особистості учнів в умовах 
навчально-виховного комплексу. 

В експериментальних дослідженнях накопичені дані про особливості становлення самооцінки в різні 
вікові періоди (Н.Є.Анкудінова, Н.І.Андрєєва, Р.Бернс, У.Джемс, І.Т.Дімітров, І.В.Дубровіна, 
Ф.Зімбардо, А.І.Ліпкіна, А.Б.Орлов, Л.Г.Подоляк, А.І.Сілвестру, В.М.Сінельніков, Є.О.Смірнова, 
Є.Т.Соколова, В.В.Столін,  Я.Л.Коломенський,  І.С.Кон,  А.І.Ліпкіна, А.Фрейд, З.Фрейд, К.Хорні, 
В.О.Ядов та інші) [1:2]. 

Отримані в дослідженнях факти дозволяють охарактеризувати найбільш загальні тенденції та 
напрямки розвитку самооцінки в різні вікові періоди – підсилення процесів диференціації та інтеграції у 
становленні її змісту та специфічних характеристик, її дієвості як механізму довільної психічної 
саморегуляції. 

В цілому самооцінка відображає ступінь розвитку у індивіда почуття самоповаги, причетності до 
всього того, що входить у сферу його "Я". Тому низька самооцінка передбачає неприйняття себе, 
негативне відношення до своєї особистості, заважає розкриттю індивідуальності, сприяє розвитку 
комплексів,  а висока – створює позитивне відношення до себе, яке виявляється у почутті власної 
значущості, самолюбстві, самоповазі, сприяє особистісному зростанню, самоствердженню та інше. 

Існують три моменти, суттєві для розуміння ролі самооцінки в становленні особистості. По-перше, 
важливу роль у формуванні  самооцінки відіграє зіставлення образу реального "Я" з образом ідеального 
"Я". Близькість або збіг образів сприяє формуванню високої самооцінки. І навпаки, розрив між цими 
образами призводить до формування низької самооцінки, що негативно позначається на особистісному 
становленні, спричиняє  різного роду деформації. По-друге, зростаюча особистість схильна оцінювати 
себе так, як її оцінюють авторитетні для неї люди. По-третє, дитина оцінює успішність своїх дій, вчинків, 
результатів крізь призму своєї ідентичності: вона відчуває задоволеність не стільки від того, що просто 
щось зробила добре, а від того, як їй вдалося те, що вона обрала. 

Учені підкреслюють: для того, щоб підтримати ще нестійку самооцінку дітей, відношення вчителя до 
учня повинно налаштовувати їх на активну діяльність, бути наповнене вірою в здібності кожної дитини. 
Поєднання здібностей, інтересів і їх самооцінки веде до розвитку в учнів схильності до певного виду 
діяльності. Схильність виражається в тому, що дитина за власним бажанням постійно займається певним 
видом діяльності, пов’язуючи з цією діяльністю свої життєві плани (Н.С.Лейтіс, А.Г.Ковальов, 
В.Н.М’ясищев, А.В.Петровський, К.К.Платонов, С.Л.Рубінштейн, Б.М.Теплов та інші).  Саме самооцінка 
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здібностей та  інтересів визначає коло завдань, вирішення яких дитина вважає для себе можливим, й об-
ласть діяльності, де вона відчуває себе впевнено.    

Ситуація самооцінювання включає дві площини для аналізу: аналіз об’єктивно заданої реальності, на 
яку спрямована активність суб’єкта та комплекс якостей самого суб’єкта, який забезпечує цю активність. 
Тому в психологічній літературі в якості найважливіших факторів розвитку самооцінки розглядаються  
спілкування з оточуючими і власна діяльність суб’єкта ( М.І.Лісіна, А.І.Ліпкіна, А.І.Сілвестру та інші). У 
спілкуванні засвоюються критерії оцінок, їх форми, види, способи оцінювання, в індивідуальному 
досвіді відбувається їх апробація, наповнення особистісним сенсом. 

Виділення з оцінок оточуючих підґрунтя та способів оцінювання, перенесення їх на себе, тобто, 
народження діяльності самооцінювання, стає можливим на етапі розвитку у дітей предметних дій та 
мови (Б.Г.Ананьєв).  Поява здатності оцінювати   себе співвідноситься в дослідженнях з розвитком у 
дитини таких феноменів, як виникнення етичних інстанцій (Л.І.Божович), почуття ідентичності, 
автономії та ініціативи (Е.Еріксон), самовиділення, прийняття себе у розрахунок  та усвідомлення 
психічних процесів (В.В.Столін), з утворенням поняття "Я" (Р.Заззо), з появою уявлень про свої 
можливості (Х.Хакхаузен).   

Фактором формування адекватної самооцінки учнів молодших класів є конкретна соціальна ситуація, 
яка з одного боку, відзначається навчально-виховною роботою вчителя (цілеспрямування, організація 
оціночної діяльності, перехід від стимулювання дій і вчинків учнів до оцінки внутрішнього стану і 
моральних якостей, наявність в класі доброзичливості, турботи, розуміння), а з іншого боку - місцем 
учня в системі неофіційних стосунків шкільного класу як колективу. 

Процес розвитку самооцінки особистості - довготривалий та складний, він набуває на різних вікових 
етапах своїх особливостей. В молодшому шкільному віці   самооцінка  не існує як щось статичне, вона 
безперервно розвивається на загальному фоні Я-концепції. 

Зі вступом дитини до школи в неї з’являються нові соціально значимі обов’язки, основою її 
духовного розвитку стає навчальна діяльність. По мірі розвитку дитини, збільшується обсяг її знань і 
умінь, її вчинки стають більш  свідомими, відбувається розвиток пізнавальних, моральних та вольових 
якостей. Результати  експериментів показали, що з віком орієнтація на самооцінку  в дітей помітно 
посилюється. 

В самооцінці органічно поєднуються  два аспекти: процесуальний та структурний. Їх визначення 
пов’язано з реалізацією різних завдань дослідження: по-перше -  розкриття шляхів, умов та способів 
виникнення, розвитку та функціонування самооцінки; по-друге - виявлення її показників, як 
особистісних утворень, які інтегруються в певні системи знань людини про себе та її відношення до себе. 
Більш широко в психологічних дослідженнях вивчені прояви самооцінки як особистісного утворення, в 
той же час її процесуально-динамічні характеристики є недостатньо розкритими. 

Подвійна природа визначення самооцінки знайшла відображення в тих визначеннях, які даються їй у 
психологічній літературі: в них або актуалізуються її операційні характеристики, фіксуються способи, за 
допомогою яких людина оцінює себе (О.А.Будассі, Є.О.Федотова, С.Г.Якобсон), або виділяються 
показники її як особистісного утворення (Р.Бернс,  А.І.Ліпкіна, М.Розенберг). 

Структура самооцінки складається з двох компонентів – когнітивного і емоційного, які функціонують 
у безперервній єдності. Перший (когнітивний) відображає знання людини про себе різного ступеня 
узагальненості  та оформленості,  другий (емоційний) -  відношення до себе, накопичений "афект на 
себе".  

Знання про себе людина набуває в соціальному контексті, і вони обов’язково  поєднуються з  
емоціями. Однак, якісна розбіжність виділених компонентів надає їх єдності внутрішньо 
диференційований характер, у зв’язку з чим розвиток кожного з них має свою специфіку ( Л.І.Корнєєва, 
Л.Г.Подоляк, І.І.Чеснокова).  Тісний взаємозв’язок когнітивних компонентів самооцінки з емоційними 
підтвердждують дані про те, що підвищення загальної самоповаги під впливом окремого успіху 
зустрічається частіше, ніж його зниження внаслідок невдачі.   

Зазвичай термін "самооцінка" використовується для позначення позитивності або негативності 
установки, спрямованої на специфічний об’єкт, який називається "Я". "Я" - результат виділення 
людиною самої себе з оточуючого світу, що дозволяє їй відчути себе суб’єктом фізичних і психічних 
станів, дій та процесів, переживати свою цілісність – як у відношенні свого минулого, так і теперішнього 
й майбутнього. 

Самооцінка - це структурний елемент Я-концепції і в той же час її характеристика, яка свідчить про 
високий рівень розвитку цієї інтегральної якості.  "Я-концепція" - це відностно стійка, в більшій чи 
меншій мірі усвідомлена система уявлень індивіда про себе, на основі якої він регулює свої 
взаємовідносини з іншими людьми й відноситься до себе. "Я-концепція" - цілісний, хоча й не без 
внутрішніх протиріч, образ власного "Я", який виступає як установка по відношенню до самого себе й 
включає компоненти: когнітивний - образ своїх якостей, здібностей, зовнішності, соціальної значимості і 
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т.д. (самосвідомість); емоційний – самоповага; оцінно-вольовий - прагнення підвищити самооцінку, 
завоювати повагу. 

Неоднорідні й критерії самооцінок. Індивід оцінює себе двома шляхами: співставленням своїх 
домагань з об’єктивними результатами своєї діяльності та  порівнянням  себе з іншими людьми.  

Отже, самооцінка змінюється не тільки в залежності від змісту діяльності та досягнутих в ній 
результатів, але й конкретної ситуації й соціальних умов. 

Неможливість скласти цілісний "образ Я" з окремих компонентів самооцінки змусила психологів 
уявити "Я" як деяку структурну єдність, яка пов’язана з всіма іншими аспектами особистості. Так теорія 
З.Фрейда охоплює  діалогічний характер раціонального "Его", яке спрямоване одночасно "ззовні" та  "у 
середину" і контролює неусвідомлені психічні процеси самої особистості. "Супер-его" та "Его-ідеал" 
символізують соціально-нормативні компоненти свідомості та самосвідомості,  пересаджений  "у 
середину" особистості соціальний світ. 

М.Розенберг виділив з "образу Я" декілька автономних формальних вимірів, які використовуються в 
емпіричних психологічних дослідженнях для порівняння рівня самосвідомості у різних людей або у 
однієї тієї ж людини на різних стадіях її розвитку. 1. Ступінь когнітивної складності, яка вимірюється 
числом і характером усвідомлених особистістю власних якостей. 2. Ступінь виразності, рефлексивності 
та "рельєфність" образу "Я", його суб’єктивної значущості для індивіда. 3. Ступінь внутрішньої 
цільності, послідовності "образу Я". Ідеальне " Я" ніколи не співпадає з реальним, і це протиріччя є 
головною рушійною силою самовиховання. 4. Ступінь стійкості, стабільності образу "Я" в часі. 

У вітчизняній психології методологічною основою трактування  самооцінки як компоненту 
особистості є принципи  розвитку, об’єктивності,  єдності свідомості та діяльності, детермінованості. 
Особистість розглядається в системі її реальних відношень, в конкретних соціальних ситуаціях, як 
суб’єкт практичної та теоретичної діяльності. Самооцінці як особистісному утворенню відводиться 
центральне місце в загальному контексті формування особистості – її можливостей, здібностей, 
спрямованості, активності, суспільної значущості (К.А.Альбухова-Славська, А.І.Ліпкіна, Є.В.Шорохов та 
інші). 

Специфіка трактування особистості у зарубіжній психології, як правило, прямо проектується на 
розуміння сутності самооцінки: вона або визнається, як і особистість первинно конфліктною (Е.Фромм, 
К.Хорні  та інші), або розглядається як протиставлення дійсного  уявлення та  уявлення, яке людина  
демонструє ( Е.Вагнер, Р.Мей,  К.Роджерс та інші). 

В рамках гуманістичної психології більше акцентується роль внутрішніх факторів розвитку 
самооцінки – емоцій, прагнень, потреб суб’єкта (А.Маслоу, К.Роджерс). Самосвідомість та самооцінка, 
на думку К.Роджерса, є ядром особистості, яке забезпечує орієнтацію людини в оточуючому соціальному 
середовищі та визначає всю поведінку особистості у майбутньому, дозволяє реалізувати свої  потенційні 
можливості.  

Звернення до емоційно-потребнісної сфери при розгляді умов, які визначають становлення 
самооцінки, характерне  психологам неофрейдиського напрямку (К.Хорні, Х.Сілліван). В цьому ж 
контексті відбувалось і дослідження соціально-психологічних умов формування рівня домагань та 
самооцінок у школі К.Лєвіна (К.Лєвін, Ф.Хоппе). 

Р. Бернс розглядає "Я-концепцію" як сукупність уявлень людини про себе, які пов’язані з їх оцінкою. 
Самооцінка, на думку дослідника, включає в себе дві складові: описову, тобто уявлення індивіда про 
самого себе, яка отримала назву образу "Я" та оціночну, пов’язану з відношенням до себе або до окремих 
своїх якостей. Цю складову  "Я-концепції" й називають  самооцінкою або прийняттям себе.  

 В концепції Д. Міда  "Я" є  похідною від групового "Ми", яке воно опосередковано включає в себе, 
при цьому зміст "Я" обумовлений вже не думками інших людей, а реальними взаємовідношеннями з 
ними, їх спільною діяльністю.  Отже, виникнення самооцінки, за Ч.Кулі та Дж.Мідом, пов’язано зі 
здібністю стати на місце іншого, засвоїти іншу перспективу та оцінки власних рис.  

Отже, в більшості досліджень в  структурі самооцінки відмічається єдність усвідомлення своїх 
якостей та відношення до себе, яке визначає характер дієвих зв’язків особистості з оточуючими людьми 
та предметним світом. Вироблення самооцінки відбувається у поєднанні впливу зовнішніх об’єктивних 
факторів і суб’єктивним внутрішнім прийняттям особистістю цього впливу. Самооцінка включає оцінку-
констатацію впливу об’єкту на особистість і оцінку-реакцію, тобто оціночно-реактивний стан людини. 
Виходячи з цього, виділяють два основних компонента самооцінки:  когнітивний, який реалізує 
гностичну функцію самооцінки, і емоційно-захисний, психологічна функція  якого полягає у відповідній 
реакції особистості на об’єкт впливу та відображає потребу у збереженні самооцінки на достатньо 
високому рівні, який задовольняє людину. 

Функції гностичного етапу полягають у вивченні й аналізі педагогічної системи, діагностики 
особистісних здібностей та якостей її суб’єктів, пошуку шляхів оптимізації змісту й структури їх 
діяльності.  
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Прогнозування в системі психолого-педагогічного проектування здійснюється як цілепокладання    
особистісного зростання учасників педагогічного процесу. При цьому проводиться ретельна     
диференціація індивідуальних якостей і виділення ознак, за якими їх можна діагностувати й 
систематизувати.  На  цій основі можливе створення виховних таксономій, які передбачають чітку 
класифікацію й систематизацію тих якостей  особистості, які прогнозуються як майбутній результат 
виховання. Таким чином, функцією прогностичного етапу психолого-педагогічного проектування є 
отримання й систематизація інформації про майбутній стан суб’єктів навчально-виховного процесу. 

Наступний етап проектування - орієнтаційно-пошуковий, під час якого відбувається моделювання 
системи цілеспрямованої суб’єкт-суб’єктної виховної взаємодії, обґрунтовується провідна ідея й сис-
емоутворюючий фактор діяльності навчально-виховного комплексу. Вибір системоутворюючого 
фактору є центральною процедурою психолого-педагогічного проектування, що визначає стратегію і 
тактику педагогічного процесу (В.С.Безрукова) [5]. Самоцінка, як центральна детермінанта становлення 
особистості, в якості системоутворюючого фактору передбачає динамічну стратегію виховання, яка 
орієнтується на  особистісні потреби, можливості й здібності суб’єктів педагогічної взаємодії. 

Функції структурно-змістовного етапу  психолого-педагогічного проектування полягають в 
оптимізації змісту й видів навчально-виховної діяльності  у відповідності з задачами становлення 
самооцінки учнів, пошуку взаємозв’язків і взаємозалежностей між компонентами навчально-виховного 
процесу. 

Деталізація створеного проекту відбувається на етапі конструювання форм та методів навчально-
виховного процесу на рівні безпосередньої взаємодії його реальних учасників. Конструктивний 
компонент психолого-педагогічного проектування  вимагає  від  педагогів дій,  які пов’язані з 
композиційною побудовою засобів навчально-виховної діяльності, вибір найбільш доцільних її форм, 
методів і засобів.  

Заключним етапом психолого-педагогічного  проектування  є  розробка системи моніторингу, яку 
забезпечує комплекс діагностики та обробки результатів особистісного розвитку дітей,  що дає 
можливість обґрунтувати подальші виховні задачі і розпочати проектування на наступний період. 

Експериментальне застосування в навчально-виховному комплексі технології психолого-
педагогічного проектування свідчить про зростання ефективності навчально-виховного процесу. Це 
підтверджують діагностичні дані особистісного розвитку учнів. 

 Перспективи наших подальших досліджень спрямовані на вдосконалення технологій 
міжособистісної взаємодії на рівні "учитель-учень". Зокрема, нас цікавить аспект впливу власної 
самооцінки педагога, його емоційної стабільності на становлення самооцінки учнів. 
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ДИНАМІКА РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ 
(в умовах НВК "школа – дитячий садок") 

У статті представлені результати дослідження з проблеми формування культури поведінки дітей 6-7-
го років життя. 

Проблема виховання культури поведінки особистості, як складової її загальної культури, 
розглядалася психологами і педагогами переважно у таких аспектах: розвиток моральних переконань 
школярів (М.Боришевський, М.Губрненко,), формування культури взаємин дітей дошкільного і 
молодшого шкільного віку (А.Гончаренко, В.Киричок, Н.Хіміч, О.Яницька), вплив соціальних емоцій на 
поведінку дітей зазначеного віку (С.Бакуліна, Ю.Приходько, Т.Шевчук, М.Яновські) виховання культури 
спілкування дошкільників і молодших школярів (Г.Лаврентьєва, С.Хаджирадєва), естетичні аспекти 
культурної поведінки (М.Волос, В.Дружинін, І.Зязюн, А.Федь).  

Завданням статті є розкриття сутності поняття "культура поведінки", її структури щодо дітей 6-7-го 
років життя, виявлення динаміки розвитку культури поведінки дітей в період переходу від дошкільної до 
початкової шкільної освіти у навчально-виховних комплексах "школа – дитячий садок". 

Під культурою поведінки дітей 6-7-го років життя ми розуміємо спосіб здійснення дитиною дій і 
вчинків, що відповідає морально-естетичним вимогам суспільства, відображається у підтвердженні 
очікуваних сподівань з боку рідних, дорослих, однолітків і забезпечує її особистісне зростання. 
Відповідно, у структурі культури поведінки дітей 6 – 7го років життя ми виділяємо емоційний, 
мотиваційно-ціннісний, когнітивний і праксичний компоненти. 

Емоційний компонент культури поведінки передбачає розвиток емоційної сприйнятливості; наявність 
естетичних, моральних почуттів (провини, сорому, совісті, відповідальності); емпатійних здібностей; 
емоційно-позитивного ставлення до зразків поведінки, до довкілля, людей, себе.  

Когнітивний компонент культури поведінки включає розвиток самосвідомості особистості, 
формування соціальних понять, уявлень про норми поведінки, наявність елементарних уявлень та знань 
про інших людей, про навколишній світ, про особливості розвитку національної і світової культур і з 
формуванням на основі цих знань морально-естетичних ідеалів, цінностей, зразків поведінки. 

Мотиваційно-ціннісний компонент культури поведінки передбачає наявність у дитини ціннісних 
орієнтацій, що відповідають вищим потребам особистості, соціуму; розвиток і становлення таких 
мотивів поведінки: прагнення діяти відповідно до норм та вимог суспільства, прагнення діяти як дорослі 
і пов’язані з цим мотиви встановлення і збереження позитивних взаємин з оточуючими, мотиви 
самолюбності і самоствердження, ігрові, змагальні, моральні та пізнавальні мотиви. 

Праксичний компонент культури поведінки потребує сформованості у дитини умінь та навичок 
культурної поведінки, умінь суб’єкт-суб’єктної взаємодії, розвитку довільної поведінки і саморегуляції 
поведінки.  

Аналіз процесу розвитку культури поведінки старших дошкільників і шестирічних першокласників 
вимагає виділення критеріїв і показників ступеня прояву цієї характеристики. У цьому зв’язку ми 
виходили із розуміння, що сформована культура поведінки передбачає єдність знань і вчинків, 
розвиненість емоційно-мотиваційної сфери дітей, а тому критерії повинні розкривати рівень їх 
вихованості в емоційному, мотиваційному, когнітивному і поведінковому аспектах. При цьому пріоритет 
належить тим ознакам, які розкривають вихованість культури поведінки перш за все в діяльності дітей. 

Згідно з структурою нами були виділені такі критерії: позитивне емоційне сприйняття себе, 
оточуючих, довкілля; повнота уявлень і знань дитини про себе, про правила культурної поведінки; 
орієнтація на соціально схвалювані норми поведінки; відповідність дій і вчинків встановленим 
соціальним еталонам. 

З метою діагностики рівнів сформованості культури поведінки старших дошкільників нами була 
розроблена програма констатуючого експерименту. При його проведенні були використані такі методи: 
педагогічне спостереження за діяльністю вихованців; опитування (бесіди, тести, анкети); проективні 
методи (конструктивні, додаткові); кількісна обробка дослідницької роботи. 

У зв’язку з недостатньою кількістю і недосконалістю окремих психодіагностичних методик з 
вивчення особливостей вихованості культури поведінки дітей, а також з метою отримання більш 
вірогідних результатів ми враховували при аналізі рівня вихованості культури поведінки: 1)результати 
стандартних і модифікованих методик, тестів, ігрових завдань для дітей; 2)результати анкетування, бесід 
з вихователями; 3)дані анкетування і бесід з батьками. 

Разом з цим, при проведенні діагностичного дослідження ми намагалися використати комплекс 
різнотипних методик. Збіг результатів у методиках, де використовуються різні прийоми, забезпечує, на 
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наш погляд, їх достовірність і можливість прийняття певного психодіагностичного висновку. Про 
доцільність зазначеного підходу стверджують сучасні практичні психологи, які вважають, що "взаємно 
перехрещена перевірка результатів різними методиками є необхідний компонент сучасного 
професійного підходу до психодіагностики" [2 : 2]. 

Позитивне емоційне сприйняття себе, оточуючих, довкілля.  
З метою виявлення ступеня виразності тривожності, труднощів у спілкуванні, почуття 

неповноцінності, незахищеності, агресивності нами були використані малюнковий тест Дж.Бака 
"Будинок. Дерево. Людина", малюнковий тест "Неіснуюча тварина". Для виявлення емоційних ставлень 
дітей до однолітків, дорослих, довкілля, до моральних норм нами були використані малюнкові тести 
"Мій вихователь", "Моя сім’я", "Дитина – дитяче товариство", методика "Сюжетні картинки" (діти 
оцінювали вчинки персонажів, зображених на малюнках, і обґрунтовували відповідь), тести 
"Піктограми" (вихователь називав слова, які означають щось знайоме, а діти, подумав, які почуття 
виникають при цьому, малювали обличчя, яке найбільш повно виражає їх почуття із запропонованого 
набору піктограм), "Два будиночка" (діти розміщували ровесників у два будиночка: чорний і червоний). 
З цією ж метою дітям ставили такі завдання: відповісти на запитання експериментатора, закінчити 
запропоновані ситуації. 

Для вивчення рівня сформованості соціальних почуттів, емпатійних здібностей дітей, здатності 
адекватно реагувати на емоційно-почуттєві прояви партнерів по грі (радіти успіхам іншого, співчувати, 
підтримувати у невдачі) були використані ігрові ситуації "Залізниця", "Допоможи товаришу", "Ми – 
будівельники", пропонувалося виконати колективні роботи з малювання "Зимовий ліс", з аплікації "Хай 
шумлять дерева". 

Дослідження рівня розвитку емоційної сприйнятливості, сформованості моральних почуттів 
дошкільників дозволило зробити такі висновки: більшості дітей цього віку властиве емоційно-позитивне 
ставлення до довкілля, оточуючих (64%); а також емоційно-позитивне ставлення до моральних норм 
(72%); у дітей цього віку зафіксований низький рівень сформованості емпатійних здібностей (9% 
дошкільників); у спільній діяльності він значно підвищується (48%); значна кількість старших 
дошкільників характеризуються високим і середнім рівнем тривожності (32%), що призводить до 
підвищеної конфліктності  або до відлюдькуватості дитини, спричинює труднощі у спілкуванні; 
спостерігається взаємозв’язок між рівнем тривожності дитини і характером її ставлень до довкілля, 
оточуючих. 

Повнота уявлень і знань дитини про себе, про правила поведінки. 
З метою виявлення самооцінки дитини усвідомленості нею ставлень до себе вихователів, батьків, 

нами була використана методика "Драбинка" (дітям пропонували поставити себе на верхні або нижні 
сходинки, після чого запитували "Як ти вважаєш, куди тебе поставлять мама? тато? вихователь? 
вчитель?). Для отримання більш об’єктивних даних враховувалися результати тесту "Неіснуюча 
тварина". 

З метою вивчення уявлень і знань дітей про моральні якості, про норми і правила поведінки були 
використані різноманітні опитувальники, проводилися бесіди. Для з’ясування усвідомлення дітьми 
правил культурної поведінки пропонувалися такі завдання: 1)закінчити ситуації; 2)подивитися на 
малюнки, розповісти на яких з них зображені хороші вчинки, на яких – погані. Обов'язково 
пропонувалося коментувати відповідь. 

Дані, отримані під час проведення бесід, засвідчили, що дошкільники у загальних рисах знають 
основні правила поведінки, іноді можуть достатньо чітко пояснити їх зміст. Проте за умови розширення 
змісту запитань виявилось, що дітям важко дати більш повну відповідь. Можна стверджувати, що знання 
дошкільників мають уривчастий, фрагментарний характер, що свідчить про відсутність системності у їх 
засвоєнні; більшість дітей не розуміють доцільності виконання норм поведінки, не вміють виділити і 
сформулювати моральну проблему, що призводить до розбіжностей між існуючою теоретичною 
обізнаністю, оцінкою подій і поведінкою у реальних ситуаціях. 

Орієнтація дитини на соціально схвалювані норми поведінки. 
Для з’ясування, чи керуються діти у поведінці соціокультурними цінностями були використані 

проективні методики: 1)малюнковий тест (пропонували намалювати декілька малюнків: на одних 
зобразити хороші вчинки, на інших – погані), після малювання діти пояснювали, чому зображені герої 
так вчинили; 2)пропонувався набір сюжетних картинок, із зображенням позитивних і негативних вчинків 
людей, після огляду дітей просили пояснити мотиви вчинків зображених персонажів. 

З метою вивчення дієвості суспільного і особистісного мотивів поведінки, виявлення орієнтації на 
соціально-схвалювані норми поведінки старших дошкільників ставили у ситуації вибору морально-
етичної норми. Результатом вибору повинен був стати вчинок: 1) зайнятися непривабливою, але 
корисною справою, або погратися цікавою іграшкою; 2) під час гри-змагання кинути м’яч в те коло, де 
бали зараховуються команді, або в те, де бали зараховуються на користь дитини; 3) подарувати 
виготовлені сувеніри малятам, які не можуть їх зробити, або залишити собі. Експеримент проводився у 2 
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етапи: на 1-ому етапі діти здійснювали вибір у присутності однолітків, на 2-ому – самостійно. По 
закінченню дітей просили пояснити, чим зумовлений вибір їх дій. 

Аналіз проведених методик дозволив зробити наступні висновки: у поведінці діти керуються в 
основному утилітарно-практичними цінностями; у більшості дошкільників у ситуації вибору 
переважають егоїстичні мотиви, суспільні мотиви проявляються у спільній діяльності; починають 
розвиватися мотиви обов’язку, які поки що зумовлюють поведінку у стандартизованих ситуаціях. 

Адекватність поведінки встановленим соціальним еталонам. 
З метою вивчення особливостей сумісної діяльності, сформованості умінь і навичок культурної 

поведінки (навичок культури спілкування, культурно-гігієнічних навичок), а також з метою з'ясування 
стабільності культурної поведінки нами був використаний метод педагогічного спостереження. Разом з 
цим використовувалися результати описаних вище методик. Вибір конструктивної стратегії поведінки 
проявляється у відсутності агресивних проявів у діях і вчинках дитини. Для діагностики агресивного 
типу реагування у ситуаціях фрустрації нами були використані тест Басса-Даркі (у модифікації О.Бовть 
для молодших школярів) і тест ситуацій, розроблений В.Шебановою.  

Спостереження за діяльністю дітей, проведення зазначених методик дозволило встановити, що діти 
володіють елементарними навичками поведінки у типових ситуаціях. При побудові взаємин з 
ровесниками навички взаємодії у них розвинуті недостатньо, культура поведінки проявляється 
переважно у ставленні до референтної групи однолітків. Значна кількість дітей схильні до агресивних 
проявів у поведінці. У більшості випадків дошкільники вважають їх виправданими, що свідчить про 
відсутність навичок розв’язування конфліктів соціально допустимими засобами. 

Узагальнення отриманих даних дозволило виявити рівні розвитку культури поведінки дошкільників: 
 

Кількість дітей (%) Рівні вихованості 

Дошкільники (КГ) Дошкільники (ЕГ) 
Високий 19,6 20,8 
Середній 41,2 38,1 
Низький 39,2 41,1 

Ефективність виховання культури поведінки дітей залежить від створення у навчально-виховному 
комплексі таких психолого-педагогічних умов: створення і підтримання сприятливого психологічного 
клімату; дотримання суб’єкт-суб’єктних взаємин у системі "дорослий – дитина", "дорослий – діти"; 
спрямованість виховного процесу на розвиток особистісних цінностей, які зумовлюють культурну 
поведінку; зміна позиції дитини: від пасивного приймача інформації – до активного створювача і 
апробувача різних норм поведінки; цілеспрямованого формування зовнішньої культури поведінки 
(етикету) у різних умовах життєдіяльності дитини; реалізація принципів наступності і послідовності у 
роботі дошкільної і шкільної ланок освіти. 

Реалізація психолого-педагогічних умов забезпечується особливостями організації навчально-
виховного процесу у закладах нового типу (НВК "школа – дитячий садок") та використанням системи 
особистісно орієнтованих технологій. 

Виходячи з зазначеного вище, робота з дітьми проводилася у трьох напрямках. 
1. Поглиблення і розширення знань про правила поведінки у типових ситуаціях, про себе, 

усвідомлення себе як творця власних вчинків; формування елементарних морально-естетичних понять, 
простеження їх взаємозв’язку з нормами поведінки. Для реалізації цих завдань нами був запроваджений 
факультатив "Від казкової краси до краси життєвих вчинків". Тривалість курсу – 2 роки. Проведення 
занять планувалося за рахунок варіантної частини програми (по 1 год. на тиждень; тривалість занять - 
приблизно 20 хвилин). Факультатив передбачав цілеспрямоване ознайомлення дітей з основними 
моральними і естетичними поняттями. В його основу покладено раціонально-філософський підхід, який 
полягав у тому, щоб не тільки показати красу у всіх її проявах, а й допомогти дітям усвідомити 
важливість, доцільність краси у житті людини, сформувати потребу шукати красу і самостійно 
створювати її. Отже, кажучи словами В.Сухомлинського, ми намагалися провести дітей шляхом "від 
красивого до людяного", дати можливість відчути красу добра і потворність зла.  

Основні методи, що використовувалися під час проведення факультативу: казкотерапія, метод 
сугестивного впливу, бесіда, елементи дискусії, малюнкові ігри, музикотерапія. Під час читання 
оповідань ми намагалися впливати на почуття дітей, оскільки формування моральних ставлень до 
оточуючих розпочинається з позитивних емоційних переживань. Основний жанр використаних творів – 
казка, оскільки саме вона найбільше відповідає сутності дитини, її внутрішнім потребам. Ми спиралися 
на твердження психологів і педагогів про те, що слухання казок допомагає дитині навчитися розуміти 
внутрішній світ героїв, а через нього і внутрішній світ інших людей, навчитися співчувати їм, повірити у 
сили добра, набути впевненість у собі [1 : 155]. 

2. Розвитку емоційно-почуттєвої сфери (моральних, естетичних почуттів, емпатійних здібностей, 
позитивних ставлень до оточуючих, себе, довкілля, зниження тривожності) сприяло проведення 



Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 13. Педагогічні  науки 

 100 

психолого-педагогічного тренінгу (частота занять – 1 раз на тиждень, тривалість – 20-25 хвилин). У 
процесі занять посилена увага зверталася на тих дітей, які потребують корекційного впливу на емоційну 
сферу. Проведення тренінгових занять передбачало вирішення таких завдань: накопичення знань про 
емоції; формування умінь виражати позитивні і негативні емоції соціально схвалюваними засобами; 
формування елементарних умінь керувати емоціями; розвиток умінь встановлювати контакти, знаходити 
шляхи виходу із конфліктних ситуацій; розвиток емпатійних здібностей. 

Заняття базувалися на використанні інтерактивних ігор за наступною структурою: Вітання (ігри з 
іменами, гра "Привітайся радісно і сумно"). У процесі проведення зазначених ігор діти налаштовуються 
на спільну роботу, встановлюють емоційний контакт один з одним. Рефлексія минулого заняття (Що ми 
робили на минулому занятті? Ти радів (сумував) на минулому занятті? А твої друзі? Чому?) Основна 
частина. Використовувалися ігри, вправи, спрямовані на вирішення зазначених вище завдань. Можна 
виділити такі основні методичні приойми на цьому етапі: елементи казкотерапії з імпровізацією; 
елементи психодрами; елементи музикотерапії; розігрування етюдів; малювання емоцій, почуттів; 
кляксографія; релаксаційні вправи для розслаблення, заспокоєння. Рефлексія заняття (Що нового ми 
сьогодні дізналися? Що вам особливо сподобалося?). Прощання (ігри "Рукостискання в колі", "Сонячне 
проміннячко", "Усміхнись другові").  

3. Оволодіння дітьми навичками культурної поведінки, уміннями вирішувати конфлікти соціально 
допустимими засобами, правилами виконання певної ролі. Основною формою роботи на цьому етапі був 
практикум "Азбука етикету". Заняття з практикуму проводилися у вигляді ігор-подорожей і мали 
наступну структуру: 1) підготовчий етап – метою якого було організувати дітей до активної участі у 
занятті, повідомити маршрут подорожі, викликати інтерес; 2) проведення гри-подорожі, під час якої 
головна увага вихователя була спрямована на розширення у дітей знань про правила етикету і 
вироблення способів дій у типових ситуаціях; 3) закріплення – передбачав застосування набутих умінь у 
різних ігрових ситуаціях; 4) заключний – діти разом з вихователем підводили підсумки заняття. 

Аналіз результатів контрольного експерименту дозволяє стверджувати, що експериментальна 
програма спричинила суттєві зрушення у когнітивній, емоційній сферах вихованців комплексу. Дещо 
нижчими є показники розвитку мотиваційної та діяльнісної сфер.  

Характеристика динаміки формування культури поведінки старших дошкільників і шестирічних 
першокласників дала можливість кількісно визначити рівні її сформованості після проведення 
експериментальної програми та порівняти їх з результатами констатуючого зрізу.  

 
Порівняльна характеристика рівнів сформованості  культури поведінки досліджуваних (%) 

 

Кількість дітей 
Констатуючий зріз Проміжний зріз Контрольний зріз 

Рівні сформованості 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 
Високий 19,6 20,8 26 30,6 29,6 38,8 
Середній 34,2 31,1 37,6 38,1 32,8 42,4 
Низький  46,2 48,1 37,4 31,3 37,6 22,8 

 
Результати проведеного дослідження дають підставу стверджувати, що запропонована нами цілісна 

модель психолого-педагогічних умов виявилася ефективною і сприяла формуванню культури поведінки 
дітей 6-7-го років життя. 
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Федорова М.А. Динамика развития культуры поведения детей (в условиях УВК "школа – детский 
сад"). 

В статье представлены результаты исследования по проблеме формирования культуры поведения 
детей 6-7-го лет жизни. 

Fedorova M.A. The dynamics of the development of children cultural behaviour (in the complex "school – 
kindergarten"). 

The article describes the results of the research on the problem of formation of cultural behaviour of the 
children of 6-7 years of age. 
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ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ ДІТЬМИ-ШЕСТИРІЧКАМИ 

У статті розкриваються шляхи створення сприятливої атмосфери для досягнення успіху шестирічного 
першокласника на основі співпраці школи і родини. 

Особливістю сучасної організації навчально-виховного процесу у початковій школі є впровадження 
особистісно орієнтованої моделі, за якої учень виступає суб’єктом взаємодії як з однолітками, так і з 
вчителями. За цих умов у дитини формуються потреби і вміння у самовиявленні, саморозвитку, 
самоствердженні, здатність досягати успіхів у пізнавальних і моральних починаннях.  

Проблема досягнення успіху досліджується сьогодні багатьма вітчизняними та зарубіжними 
соціологами, психологами, педагогами, серед яких Н.Батурин, А.Бєлкін, У.Глассер, Р.Девіс, Ф.Девіс, 
І.Добротворський, І.Іщук, М.Киянова, Е.Ксенчук,  В.Курбатов, М.Левківський, Т.Лободюк, О.Марден, 
Д.Мікеллі, М.Мольц, А.Осмоловський, З.Петрасинський, Г.Сазоненко, О.Свергун, Т.Сенько, Е.Стро, 
Л.Ткачук, Д.Холт, О.Чернявська. У цьому зв’язку особливої уваги потребує виявлення взаємозв'язку між 
реалізацією суб’єкт-суб’єктних взаємин і досягненням шестирічними учнями успіху у різних видах 
діяльності. 

Відповідно до теоретичних положень та виявлених суперечностей формування успіху шестирічок у 
процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії нами була розроблена практична модель, компоненти якої 
підпорядковані формуванню у школярів даної особистісної якості. 

Формування структурних елементів успіху здійснювалось у двох напрямках: теоретичному та 
практичному і реалізовувалося прямим та опосередкованим шляхом. Головними принципами, якими  ми 
керувались у діяльності з дітьми, стимулюючи їх успіх, були виявлення їхньої активності, ініціативності, 
самостійності, принцип опори на позитивне, співробітництва, активізації морально-вольових сил учня і 
пробудження безпосереднього інтересу до справи. 

Шанси дитини на успіх значно підвищуються, якщо забезпечуються психолого-педагогічні умови, до 
яких відносимо:  1. Спрямованість навчально-виховного процесу на інтереси дитини. Ставлення до неї як 
до суб’єкта у педагогічному процесі, включення її у суб’єкт-суб’єктні взаємини у системі "вчитель – 
учень", "учень – учень". Учні визнаються і приймаються як рівноправні партнери, що мають власну 
думку, здатні зробити свідомий вибір, вільні у своєму волевиявленні та діях (у розумних межах). 
Педагогічна стратегія базується на відмові від стандартів та шаблонів у виховному процесі, на 
нездійсненні насилля над природою дитини, розумінні самоцінності дитячого життя та вікового етапу 
розвитку шестирічних першокласників. 2. Створення сприятливого психологічного клімату як у школі, 
так і в сім’ї, за якого панує любов, повага, взаєморозуміння, співчуття і терплячість. 3. Віра в 
унікальність кожної дитячої особистості, зацікавленість у долі кожної дитини, створення атмосфери 
успіху. 4. Надання допомоги дитині в усвідомленні себе як особистості. Вихованець має знати про 
існування у собі істинного, вищого "Я", яке є джерелом альтруїстичних почуттів, нерозкритих 
потенційних можливостей. З цією метою доречно створювати такі виховні ситуації, які б вимагали від 
учня вияву широкої емоційно позитивної палітри, що благотворно впливає на особистісне зростання 
дитини. 5. Забезпечення оптимального фізичного, розумового, психічного розвитку дитини. 6. Розвиток 
мотиваційної сфери дитячої особистості. 7. Розвиток необхідних психологічних якостей: ініціативності, 
здатності до вмотивованого ризику, адекватної самооцінки, високої працездатності, сили волі, 
самодисципліни, відповідальності, вміння розподіляти свій час, впевненості, самоповаги, стійкості у 
подоланні труднощів. 8. Збагачення та розширення Я-образу дитини через розширення сфер її діяльності. 
Забезпечення простору для вияву і розвитку інтелектуальних, творчих, художніх, спортивних тощо 
здібностей дітей, підтримка їх життєрадісності. Формування навичок творчого саморозвитку. 9. 
Збагачення предметного середовища, яке надасть шестирічному школяреві можливість самовизначитися 
та самовиразитися.  10. Здійснення психологічної підтримки дитини (під якою розуміється процес, у 
якому дорослий зосереджується на позитивних сторонах дитини з метою зміцнення її самооцінки, 
допомагає повірити в себе, уникнути помилок, підтримує при невдачах) шляхом опори на сильні сторони 
дитини, уникнення підкреслення її промахів, демонстрації оптимізму, задоволення, любові та поваги до 
неї, прийняття індивідуальності дитини, виявлення віри у неї, уникнення дисциплінарних заохочень і 
покарань, надання дозволу самостійно вирішувати проблеми там, де це можливо, здійснення взаємодії з 
дитиною, проведення з нею більше часу. 11. Забезпечення індивідуально-диференційованого підходу до 
дітей. 12. Дотримання єдності у виховній роботі членів родини, школи та позашкільних установ, що 
здійснюють виховання учня. 13. Надання допомоги у творенні індивідуального "Я" та вмінні дитини 
поєднувати особисті інтереси з інтересами інших. 14. Гармонійне поєднання розвитку здібностей дитини 
з її морально-етичним розвитком для упередження дитячого егоцентризму та поступового становлення 
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соціальної установки "не люди для мене, а я для людей". 15. Виховання у дитини почуття соціальної 
відповідальності. 

Різноманітні методичні форми роботи були спрямовані на вивчення і забезпечення реалізації на 
практиці вчителями й вихователями цих умов. Система роботи з ними передбачала індивідуальні та 
колективні, постійно діючі та періодичні форми. Так, під час проведення семінару-практикуму 
"Орієнтація на успіх дитини" вчителі мали змогу не лише на теоретичному, але і на практичному рівнях 
познайомитися з методами та прийомами, які сприяють розвитку суб’єктності шестирічного школяра, 
забезпечують відчуття успіху.  

Проведення індивідуальних консультацій для вчителів ("Кожна дитина неповторна", "Гуманні 
взаємини у навчально-виховному процесі", "Як допомогти шестирічному учню "відкрити" себе", "Чому 
діти не хочуть ходити до школи", "Радісний настрій дітей, як його створити", "Розвиток мотивації 
досягнення шестирічного школяра", "Песимісти у класі"), здійснення їхньої самоосвіти за відповідно 
відібраною нами літературою  допомагали педагогам планувати щоденну роботу, результати якої були 
орієнтовані на успіх дітей, вибудовувати окремі системи педагогічного впливу на учнів з різними 
рівнями розвитку успіху у суб’єкт-суб’єктній взаємодії.  

Розвязання педагогічних задач, проведення ділових та рольових ігор дозволило вчителям здійснювати 
вибір на користь особистісно орієнтованої моделі поведінки, відпрацьовувати створення ситуацій успіху 
для вихованців. Бесіди за круглим столом надавали можливість поділитися набутим у ході експерименту 
досвідом, порівняти отримані результати, об’єктивно віднайти позитивне і недоліки у роботі, почути 
рекомендації від більш досвідчених колег.  

Проведення лекційних занять з подальшим практичним опрацюванням викладеного матеріалу 
передбачало ознайомлення педагогів з інноваційними технологіями, спрямованими на гармонійний 
розвиток особистості, з методами впливу на свідомість, емоційну та поведінкову сферу школяра 
шестирічного віку. З вчителями ґрунтовно були проаналізовані такі методи впливу, як метод 
переконання та навіювання.  

Другим напрямком експерименту була робота з батьками, оскільки на цьому етапі дитячого розвитку 
вирішальна роль у вихованні належить сім’ї, в якій дитина засвоює перші норми спілкування з 
близькими, навчається жити з людьми і виявляти піклування про них, нести відповідальність за свою 
поведінку і вчинки. В сім’ї малюк отримує перші, найважливіші уроки досягнення  успіху. 

Метою проведення роботи з батьками було розкриття значення сімейної атмосфери, ставлення до 
дитини для вироблення у неї орієнтації на успіх, вмінь його досягати. Ми прагнули здійснювати просвіту 
батьків щодо гуманних методів і прийомів виховання, які, у свою чергу, надають можливість дитині бути 
активним творцем своєї особистості. Під час навчання батьків підкреслювалася важливість створення 
доброзичливої сімейної атмосфери, за якої діти відчували б комфорт, безпеку і захищеність. Також ми 
прагнули навчати батьків поважати своїх дітей як особистостей, приймати їхню індивідуальність, 
помічати успіхи і заохочувати до них, зважати на інтереси дітей, підтримувати вияви їхньої творчості, 
прояви самостійності, ініціативності. 

У формуванні успіху значна роль відводиться самопочуттю дитини в сім’ї, яке складається під дією 
багатьох факторів. Ми не можемо заперечувати вплив факторів матеріальних, однак значно важливішим 
є характер сімейних взаємовідносин, під яким ми розуміємо не тільки ставлення до самої дитини, але й 
інших членів сім’ї один до одного.  

Якщо дитина відчуває до себе гарне ставлення, але є свідком чвар між дорослими, конкуренції за 
сімейну владу, любов та прихильність дітей, то несприятлива сімейна атмосфера зумовлює і її погане 
психічне самопочуття. За таких умов зростає почуття незахищеності, невпевненості, тривога у ставленні 
до різних нових обставин, страх за розпад сім’ї. І навпаки, доброзичливе ставлення членів сім’ї один до 
одного створює затишну домашню атмосферу, яка є запорукою гарного самопочуття і психічного 
розвитку дитини. У більшості випадків характерний для кожної дитини настрій, її ставлення до життя і 
до себе є прямим відображенням стилю взаємин у сім’ї. Отже, щоб навчити дитину жити повноцінним 
життям, сприймати світ з оптимізмом, відчувати гармонію з навколишнім середовищем і в собі, батькам 
необхідно навчитися цьому самим. Турбота про радісне світосприйняття своєї дитини є одним із 
головних обов’язків батьків.  

З метою оволодіння батьками вмінням створювати позитивний емоційний настрій, розвитку у них 
переконання у важливості підтримання позитивної сімейної атмосфери, ми проводили батьківський 
лекторій, надавали консультації. Реалізація зазначеного вище змісту здійснювалась також шляхом 
організації і проведення батьківських зборів, бесід, прес-конференцій з проблем сімейного виховання, 
днів відчинених дверей, а також таких нетрадиційних форм роботи, як зустрічі за круглим столом, 
проведення дискусійного клубу, створення "Сімейної скриньки" (містить добірку матеріалів з досвіду 
родинного виховання), альбому-естафети "Наші успіхи". 

Зазначені форми роботи охоплювали коло питань з таких тем: "Виховання дітей – спільна справа 
батьків і педагогів", "Роль сім’ї у розвитку особистості дитини", "Дотримання прав дитини. Обов’язки 
батьків. Конвенція ООН про права дитини", "Вікові особливості шестирічок", "Етика стосунків у сім’ї", 
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"Типові помилки у сімейному вихованні", "Культура спілкування", "Наскільки самостійна шестирічна 
дитина", "Інтереси та захоплення шестирічного учня", "В чому полягає дитячий успіх", "Щаслива сім’я. 
Яка вона?", "Природа, казка, діти і дорослі". 

Проведення індивідуальних консультацій, бесід зумовлювалося різним рівнем освіти батьків, їх 
уявлень про правильність сімейного виховання, а також індивідуальністю поведінки, характеру, 
внутрішнього світу кожної дитини. Батькам надавались поради щодо формування адекватної самооцінки 
у дітей, рекомендувались стилі поведінки з дітьми неспокійними, замкненими, сором’язливими, 
конфліктними, опрацьовувались правила поведінки, що передбачають прояви поваги, любові, 
зацікавленості індивідуальністю дитини. 

Підтримка постійного зв’язку з батьками учнів, вивчення умов життя, індивідуальних особливостей 
школярів, взаємний обмін інформацією про досягнення дитини, її поведінку в школі, вдома, на вулиці, у 
громадських місцях дозволяли батькам і вчителям, вихователям скласти об’єктивне цілісне уявлення про 
особливості характеру школяра, манери його поведінки, про його захоплення і схильності, про ставлення 
до старших та однолітків і на цій основі вирішувати питання подальшої спільної діяльності з формування 
успішної особистості.   

Третім напрямом була робота з шестирічними першокласниками. З ними протягом навчального року 
проводився факультативний курс "Успіх у моєму житті", метою якого було розширення і збагачення 
емотивної сфери, а також знань, умінь і навичок шестирічних дітей щодо досягнення ними успіху  у 
суб’єкт-суб’єктній взаємодії (розрахований на 35 годин, щотижня 1 заняття у 30-хвилинному 
обчисленні). 

В основу факультативу покладено принципи педагогічного оптимізму, особистісного та 
індивідуального підходу, ініціативності й активності, єдності знань та поведінки, принципи 
демократизму та гуманізму, доступності, систематичності і послідовності, єдності впливу на особистість 
дитини сім’ї та школи. 

Завданнями  курсу було розширення елементарних знань дітей про себе, свої можливості, про 
взаємини з іншими людьми, розкриття в доступній формі зв’язків між прикладеними зусиллями та 
успішністю кінцевого результату; розвиток індивідуальних якостей, що значною мірою впливають на 
досягнення успіху дитини, пізнавальних інтересів, суб’єкт-суб’єктних умінь; виховання поважливого 
ставлення як до себе, так і до інших людей, розуміння цінності кожної особистості.  

Факультатив "Успіх у моєму житті" передбачав ознайомлення дітей з теоретичною частиною і 
практичне вправляння: повідомлення учням необхідних теоретичних знань з теми  у відповідності з 
віковими можливостями, організацію практики досягнення успіху у запропонованій діяльності в процесі 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії. При проведенні занять створювалися умови для розкриття дитиною своєї 
індивідуальності, розвитку особистісних якостей.  

Курс складається з таких розділів: "Основи знань про людину, її поведінку в суспільстві", "Вчимося 
управляти своїми почуттями", "Світ людських взаємин", "Коли приходить успіх" (див. табл.).  

Таблиця  
Програма факультативного курсу "Успіх у моєму житті" 

 

№ 
п/п 

Розділ Теми Кіл. 
годин 

1. Основи знань 
про людину, її 
поведінку в 
суспільстві 

Я – людина. Я особливий чи такий, як всі? Для чого людині очі. 
Органи слуху. Тактильні, смакові, нюхові відчуття. Здібності людини. 
Мої бажання, захоплення. Дитячі страхи. Права та обов’язки дітей. 
Який поступок є моральним. 

10 

2. Вчимося 
управляти 
своїми 
почуттями 

Емоції і почуття людини, їх зовнішній прояв. Моя працездатність 
бажає кращого. Що робити, коли тебе спіткала невдача. Я сам 
створюю свій настрій. Вчимося відпочивати. Чому посмішка 
прикрашає людину. Веселість і доброзичливість. 

7 

3. Світ людських 
взаємин 

Мовлення людини. Міміка і пантоміміка. Тактовна поведінка. Я і 
спілкування у моєму житті. Чи легко зрозуміти іншого. Вчимося 
співчувати іншим, радіти разом з ними. Людина баз друзів, що дерево 
без коріння. Моя сім’я. Я поважаю себе – мене поважають інші. 

9 

4. Коли приходить 
успіх 

Книги – джерело знань. Зовнішній вигляд людини. Розвиваємо 
творчість. Воля людини. Багато чого я можу зробити сам. 
Дисциплінованість і відповідальність. Постановка конкретних цілей – 
половина справи. Прийняття рішень. Планування діяльності. 
Найбільший успіх у моєму житті. Плани на майбутнє. 

9 

Спостереження за дітьми, бесіди з батьками, вихователями засвідчують, що діти глибше пізнали себе. 
Це дозволило розвинути у них творчу активність, самостійність, віру у свої сили, впевненість, 
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наполегливість у досягненні бажаного, оптимістичне світосприйняття, адекватне ставлення до себе, до 
своїх ровесників, елементарні емпатійні і комунікативні вміння. 

Експериментальна система технологій досягнення успіху дітьми-шестирічками у процесі суб’єкт-
суб’єктної взаємодії включала використання наступних методів і засобів: казки, гри, малюнку, 
психогімнастики, конкурсів, бесід, дискусій, розповідей, музикотерапії, імітаційних вправ, інсценізацій, 
аналізу ситуацій та їх програвання. При цьому використовувались індивідуальні, парні, групові та 
колективні форми роботи.  

Використання технології суггестивного впливу допомагало вселити дітям впевненість у власних 
силах, забезпечити їх оптимістичне світосприйняття, позбавити надуманих тривог, сформувати 
адекватну самооцінку, розвивати мотивацію досягнення. 

Метод переконання сприяв усвідомленню шестирічками необхідності дотримуватися норм і правил 
поведінки, виявляти емпатію, доброзичливе ставлення до іншої людини, приходити на допомогу. З 
дітьми проводилися бесіди, роз’яснення, елементи дискусій, ефективність яких залежала від авторитету 
вчителя, вихователя (зауважимо, що здебільшого серед шестирічних першокласників ця умова 
виконується), від його артистизму та красномовства.  

Здійсненню самовиховання дитини, розвитку її моральних цінностей, самореалізації у конкретних 
моральних вчинках сприяло розв’язання нею виховуючих задач. 

Найбільш значущою для морального становлення дитячої особистості була технологія створення 
ситуацій успіху. Зазначимо, що її системне використання значно сприяло розвитку емоційної сфери 
дітей, змінювало в позитивному напрямку ставлення до себе. Створюючи ситуації успіху окремо для 
кожної дитини у навчальній та позаурочній діяльності, ми тим самим закладали у дитячі душі основи 
оптимізму, щастя, віри у себе, що, у свою чергу, зміцнювало дитячий характер. Все це забезпечувало 
зростання бажання утверджувати у собі позитивне, переборювати вади. 

Почуття успіху, що виникло завдяки створенню ситуації успіху, готовність долати труднощі, 
прагнення докладати зусиль можуть згаснути, якщо не вживати дійових заходів підкріплення. Тому 
доцільним є забезпечення відвідування учнями різнопланових гуртків (зважаючи на схильності дітей до 
того чи іншого виду діяльності, враховуючи їхні бажання). Відчуття дитиною особистісної повновартості 
в процесі виконання улюбленої справи, в якій переживання успіху не є рідкістю, сприятиме розвитку 
мотивації досягнення, оптимізму щодо своїх можливостей.  

Дитина має зростати в умовах постійного дотримання принципу оптимізму. Відносини з батьками, 
педагогами повинні будуватися на виховних позиціях розуміння, визнання і прийняття дитини як 
особистості, що передбачає вияви довіри, глибокої любові, емпатії, поваги. За таких умов у школяра 
формуватиметься впевненість у собі, почуття власної значущості, що сприятиме його розвитку, 
досягненню успіхів у пізнавальних та моральних починаннях. 
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Максимова Е.А. Способы достижения успеха детьми-шестилетками. 

В статье рассматриваются способы создания благоприятной атмосферы для достижения успеха 
шестилетнего первоклассника на основе сотрудничества школы и семьи. 

Maksimova L.A. The ways success  achievement in six-year-old children. 

The article is devoted to the ways of creating favourable atmosphere for the success achievement in six-year-old 
child on the bases of cooperation between the school and the family. 
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САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

У статті розкривається технологія формування почуття відповідальності молодших школярів 

Почуття відповідальності ми розуміємо як інтегральне особистісне новоутворення дітей молодшого 
шкільного віку, яке виявляється як здатність усвідомлено брати на себе прості навчальні, моральні та 
громадські зобов’язання, чітко дотримуватись їх виконання та передбачати наслідки власних 
наближених дій.  

Для успішного формування організаторських вмінь молодших школярів, які характеризують почуття 
відповідальності, нами використовувалась в експериментальних умовах технологія учнівського 
самоврядування.   

Учнівське самоврядування – це засіб розширення діапазону діяльності дорослих і дітей – членів 
єдиного колективу, можливостей для їх об’єднання, творчого пошуку, виявлення ініціативи. Це засіб 
навчитися жити й працювати за законами демократичного суспільства, де існують гуманістичні 
відносини між людьми. 

"Відповідальність за поведінку суспільства і врядування лежить на кожному членові співжиття, - 
зазначав Д. Дьюї. – Тому виховання має кожного готувати до цієї відповідальності, ознайомити з 
умовами життя і нестатками народу, як цілого, розвивати властивості і здібності, які гарантують плідну 
участь громадян у справах врядування. Якщо діти привчаються тільки підкорятись наказам, робити те чи 
інше, тому що їм це сказано, якщо в дітях не розвивають довіру до своїх сил і самостійного мислення, 
самі собою нагромаджуються перешкоди на шляху вдосконалення демократії і поширення 
демократичних ідеалів" [1, 145]. 

Самоврядування потребує від учнів самостійності, проте неможливе без тактовного, грамотного 
педагогічного керівництва. Отже, необхідна взаємодія педагогічного ті учнівського колективів. Їх 
спільна мета - формування ініціативної, соціально активної, здатної приймати нестандартні рішення 
особистості. Важливо побудувати роботу таким чином, щоб у колективі не було "зайвих". Адже "кожну 
справу самі придумуємо, самі виконуємо і самі оцінюємо. Так складається справжнє самоврядування. 
Заберіть одну ланку – і від самоврядування нічого не залишиться" [2, 92] 

Відповідаючи за окремі розділи роботи свого колективу, беручи участь у діяльності активу класу, 
секторів, у чергуванні, діти організовують своїх товаришів на виконання певних завдань, беруть участь у 
плануванні, контролюють і перевіряють один одного. Активна участь школярів в діяльності учнівського 
самоврядування можлива тільки тоді, коли вона мотивована, якщо школяр усвідомлює її суспільну 
значимість, правильно оцінює свої можливості та здібності, зміст тієї конкретної роботи і тих функцій, 
які на нього покладаються. 

Для реалізації мети і завдань самоврядування в початкових класах Бердичівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ  ступенів №6 і Новоград-Волинської гімназії імені Л.Українки існує дієва структура 
учнівського самоврядування. Вищим органом самоврядування в класі є класні збори, які проводяться на 
початку навчального року. На зборах обирають і затверджують старосту класу. В його завдання входить 
навчитись організовувати дітей, знати розподіл суспільних доручень членів секторів, вміти вимагати від 
них правильного і своєчасного виконання цих доручень, вміти разом з шефами-школярами та 
класоводом оцінити роботу членів групи, їх ставлення до навчальної діяльності. 

Навколо окремих організаторів у класі складається актив, тому що їм поодинці не під силу 
виконувати певні обов’язки. Утім, водночас, поруч із ними є багато дітей, що бажають прилучитися до 
роботи. Тому в класі створюється шість секторів (ланок), що поєднують групи дітей, які працюють в 
одній галузі, але з відомим розподілом обов’язків. Таким чином, кожен розділ роботи закріплюється за 
окремою відповідальною дитиною, а складніші розділи – за кількома відповідальними. Тим самим 
вирішується відразу кілька педагогічних завдань:  

- по-перше, збільшується кількість організаторів у колективі, чим створюються можливості для 
кращого виконання справи; 

- по-друге, досягається завантаження всіх чи більшості дітей суспільною роботою, і кожний набуває 
власного досвіду організатора. 

Робота сектору "Знання" передбачала організацію взаємодопомоги в навчанні, консультаційну 
допомогу, проведення предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів. До складу сектору "Знання" 
входять дві взаємопов’язані групи: здобувачі знань і консультанти. 
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Сектор дисципліни та порядку здійснює контроль за відвідуванням уроків, за чергуванням учнів, за 
дотриманням санітарно-гігієнічних норм, сприяє вихованню поваги до хліба, збереженню книг, 
шкільного і власного майна. 

Члени поста чистоти та бережливості виконували ряд обов’язків: слідкували за зовнішнім виглядом 
учнів; перевіряли чистоту змінного взуття; перевіряли чистоту рук перед їдою; вели контроль за 
дотриманням порядку кожним учнем в їдальні, за прибиранням посуду; надавали необхідну медичну 
допомогу; проводили бесіди про особисту гігієну, контролювали виконання учнями режиму дня. 

Члени штабу "Живи, книго" виконували наступні види роботи: 
слідкували за охайним поводженням з книжками, за вчасним поверненням прочитаних книжок до 

бібліотеки; оформляли "Куточок любителя книг"; перевіряли читацькі щоденники; організовували 
виставки кращих читацьких щоденників; допомагали бібліотекарю школи в підготовці тематичних 
виставок; розповідали про нові цікаві книжки; допомагали вчителю на уроках позакласного читання. 

На уроках праці, в групі продовженого дня "потерпілим" книжкам надавалася "швидка допомога". 
Постійно працювали "книжчині лікарі". Учителі, бібліотекар надають консультації, показують, як треба 
ремонтувати книжку. У куточку "Живи, книжко!" вивішено поради: "Як відремонтувати книгу", 
"Рекомендації читачам". 

Раз на чверть проводилися шкільні рейди для виявлення класів-переможців у збереженні учнівських 
підручників. В результаті рейду-перевірки у шкільному екрані виставляють оцінки по класах та 
присуджують місце у змаганні. Результати змагання доводять до відома школярів через 
загальношкільний збір або ж інформують через шкільний радіовузол. Участь молодших школярів в 
предметно-перетворювальній діяльності спрямовувалася на те, щоб виховати в них дбайливе ставлення 
не тільки до шкільного майна, а в майбутньому чесних, хазяйновитих людей, які б усвідомлювали 
особисту відповідальність за державне майно, де б не працювали. 

Одним із засобів поглиблення почуття відповідальності була участь учнів у чергуванні класів по 
школі. Відомо, що господарем школи практично є черговий клас, який слідкує за порядком в школі, 
накриває столи в їдальні тощо. Кожен учень чергового класу має свою ділянку роботи, виділену на цей 
день чергування активом класу. 

Старший черговий контролює відвідування учнями школи, подає заявку на харчування (класи 
звітуються перед ним на першій перерві за допомогою інформаційної картки), відповідає за чистоту на 
поверхах, разом з комісією, до складу якої входять старшокласники, перевіряє санітарний стан класів і 
кабінетів, здає школу наприкінці навчального дня черговому вчителеві. Для допомоги учням розроблено 
пам’ятки – чергового по школі та учня-організатора. 

Наприкінці тижня підводяться підсумки згідно з критерієм змагань "За зразкову школу" і 
визначаються переможці. В понеділок староста класу і класовод інформують дирекцію школи про 
результати чергування. Щовівторка учнівський комітет проводить загальношкільну лінійку, де 
підводяться підсумки чергування класу та загально шкільних заходів, нагороджуються переможці 
щотижневого конкурсу "За зразкову школу", розглядаються інші організаційні питання. 

Приймаючи участь у чергуванні разом із старшокласниками і нарівні з ними, молодші школярі 
вчаться бути вимогливими та уважними, дізнаються про традиції школи, залучаються до спільної роботи. 

Сектор інформації є відповідальним за пошук і донесення до учнів цікавої інформації, за випуск 
стінних газет, за випуск систематичної листівки "Наші справи". Найбільш вдалі роботи надходять до 
редакції шкільної газети "Шкільні відомості". 

Робота сектору суспільно-корисних справ ведеться за напрямами: активна творча діяльність з 
охорони природи, залучення молодших школярів до шефської роботи, піклування про людей похилого 
віку, ветеранів війни і самотніх, проведення трудових операцій, вивчення історії рідного краю та свого 
родоводу. 

Зокрема, природознавці розподіляють між собою обов’язки: 
1. Випускають газету про природу. 
2. Розповідають про цікаві явища природи. 
3. Заповнюють класний "Календар природи та праці людей". 
4. Перевіряють ведення індивідуальних щоденників спостережень за природою. 
5. Доглядають за рослинами. 
6. Допомагають вчителю при підготовці до уроків природознавства. 
Значне місце у розвитку соціальних рис молодших школярів має їх участь у природоохоронній 

діяльності. Вона дозволяє оволодівати вміннями раціонального використання природних ресурсів. 
Догляд за шкільними квітниками та кімнатними рослинами в зеленому куточку класу, вирощування 
розсади овочевих культур чи квітів в умовах класного приміщення; робота на навчально-дослідній 
ділянці, озеленення школи, дитячого садка; збирання насіння та плодів для пернатих; висаджування 
дерев і кущів на шкільному подвір’ї, за межами школи; прокладання екологічної стежини; регулярна 
підгодівля птахів узимку, розвішування шпаківень, дуплянок: допомога дорослим у підгодівлі лісових 
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звірів – все це утверджує в молодших школярів дбайливе ставлення до природи, почуття 
відповідальності за її збереження. Доступні для молодшого шкільного віку й інші види природничих 
завдань: виготовлення гербаріїв дикорослих рослин, альбомів, книжок – розкладок про рослини і тварин, 
створення місцевої Червоної книги – книги тривоги, виготовлення іграшок та аплікацій з природного 
матеріалу, фільмів про природу для іграшкового телевізора. Зарекомендували себе й тематичні бесіди, 
традиційні ранки "Свято врожаю", "Конкурс квітів", "Природа і ми", ігри природоохоронної тематики, 
участь дітей в роботі учнівської організації "Зелений патруль". 

Чутливе сприймання навколишнього, цілеспрямовані спостереження на прогулянках, екскурсіях 
збагачують досвід школярів, спонукають їх до активної діяльності, спрямованої на охорону всього 
живого. 

Одним із видів колективної трудової діяльності є шефська робота. З першого класі учні беруть 
шефство над вихованцями дитячого садка і проводять його на протязі трьох років навчання в початкових 
класах. В четвертому класі школярі починають шефську роботу над першокласниками. 

Робота групи вожатих з молодшими дітьми виявляється в організації ігор на свіжому повітрі, ремонті 
іграшок, навчальних посібників, виготовленні подарунків малюкам, підготовці вистав, святкових 
концертів, читанні літературних творів. Група вожатих є відповідальними за діяльність менших, тобто, 
старші вчать молодших. Отже, можна сказати, що існує "наступність поколінь". 

Починаючи з другого класу, молодші школярі разом зі старшокласниками беруть шефство над 
ветеранами Великої Вітчизняної війни та праці, надають допомогу людям похилого віку, виступають з 
концертами в будинку пристарілих. Члени групи "Пам’ять" включаються в діяльність по охороні 
пам’ятників загиблим воїнам, догляду за скверами та парками, створеними на честь перемоги 
радянського народу у Великій Вітчизняній війні, відвідують музей бойової слави. Цей вид діяльності має 
виключно важливе значення для виховання у дітей з раннього віку почуття громадянського обов’язку, 
доброзичливості, усвідомлення обов’язків щодо інших, розвитку емпатійних здібностей, відносин 
взаємодопомоги. 

Виховна робота в школі спрямована на вивчення історії свого рідного краю, виховання в учнів 
загальнолюдських цінностей. Вона проводиться в рамках руху учнівської молоді "Моя земля – земля 
моїх батьків". Актуальна ідея збагачення духовного світу молоді знайшла своє логічне продовження в 
дитячому шкільному товаристві "Бердич". Група пошуково- краєзнавчої роботи класу є складовою 
зазначеного товариства. Учні здійснюють піші й велосипедні мандрівки по рідному краю, під час яких 
вивчають географічні явища, історію місцевості, топоніміку навколишніх сіл, річок, записують із уст 
старших їхні розповіді про минувшину краю, казки, легенди, народні пісні з їх подальшим 
використанням в художній самодіяльності. Вивчаючи історію свого народу молодші школярі 
зустрічаються з людьми, які раніше боялися розповісти про свою жахливу долю, про трагедії своїх 
близьких, сталінські репресії, голодомор, еміграцію, єврейські погроми, вивезення на роботу до 
фашистської Німеччини. Під керівництвом педагогів учні збирають матеріали про відомих людей 
Бердичівщини, організовують конкурс учнівських робіт про свій край, вивчають історію своєї школи.  

Члени групи "Бердич" відновлюють пам’ять роду, досліджують родинні корені, вивчають звичаї, 
традиції роду. Часто все це переростає у великі родинні свята "Роде наш прекрасний", "Кольори нашого 
роду", "Мама як берегиня роду", оформлення альбомів "Мій родовід", виставки "Бабусиними, маминими, 
моїми руками". 

Зазначимо, що учні при цьому є організаторами, а не лише виконавцями і, відповідно, вони самі 
зацікавлені результатами проведеної роботи, що сприяє розвитку у них соціальної активності, 
ініціативності та відповідальності. 

Сектор цікавих справ є відповідальним за організацію колективних творчих справ, відзначення 
народних традиційних світ, передачу набутих в шкільних гуртках знань. Високі результати мають ті 
групові творчі справи, які ставлять вихованця в позицію суб’єкта справи, сприяють емоційному контакту 
з іншими. Слід зауважити, що діти – природжені актори. Залучення їх до театральної творчості сприяє 
розвитку уяви, творчої сміливості, тренуванню пам’яті, задовольняє прагнення до гри, імпровізації, 
інсценування. Театр – школа почуттів дитини, він виховує естетичне сприйняття, чутливість та 
делікатність до інших [3, 84]. Крім того, систематичні заняття над опрацюванням сценарію сприяють 
формуванню вольових та моральних якостей дитини. Підсилюють гру дітей костюми та декорації, 
підготовлені руками батьків.  

Виступи зі спектаклями перед малятами дитсадка, на батьківських зборах, шкільних ранках, перед 
ветеранами війни і праці ставлять молодших школярів в умови бути відповідальними за доручену 
справу, колектив, формують уміння вносити в будь-яку справу свої зусилля, думки, пропозиції, 
породжують бажання приносити людям радість своєю творчістю. 

Сектор спортивно-масової роботи допомагає учням усвідомити правила поведінки в колективі, 
розучити нетрадиційні види фізичного загартування, народні рухливі ігри і змагання, організувати 
спортивні змагання. 
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У класі немає постійних керівників і підлеглих. Кожний вчиться бути організатором і виконавцем, 
відбувається періодична змінність активу і виборних уповноважених осіб, яка дозволяє включити в 
активну діяльність усіх вихованців. Для цього потрібно, щоб не тільки кожен учень знав свої 
можливості, але й весь колектив (щоб доручення збігалися з можливостями вихованців). Водночас 
змінність доручень дає можливість "спробувати" себе в різних видах діяльності. Для посилення почуття 
відповідальності учні ведуть "Щоденник самоуправління", куди командир сектору виставляє кожному 
члену оцінку за старанність і виконання громадських доручень і вмотивовує її. Така 
взаємовідповідальність – важливий засіб формування громадської думки. 

Як уже зазначалось, дієвість самоврядування передбачає реальну самостійність учнів. Молодші 
школярі ще не мають достатніх вмінь і навичок для самостійного виконання суспільного доручення. 
Створення системи учнівського самоврядування в сучасній початковій школі вимагає від педагога 
дотримання наступних етапів. 

1. На  початковому етапу педагогам слід детально й точно інструктувати школярів, контролювати 
кожен крок їхньої практичної діяльності, вчасно підказувати правильні рішення. На цьому етапі учні 
роблять все під керівництвом старших і під їх наглядом. Важливу роль при цьому відіграють вимоги 
вчителя. "Ставлячи учням вимоги, слід насамперед дбати про те, щоб вони викликали в дітей позитивні 
емоції, активізували їхні власні можливості, виховували почуття впевненості в собі. У них передусім має 
виявлятися повага вчителя до особистості маленького школяра. У вимозі вчителя важливий не лише її 
зміст, а й форма. Результативність вимог учителя залежить не тільки від того, як їх зрозуміли учні, а й від 
того, як вони впливають на емоційну сферу дітей" [4, 64] 

2. Учні виконують окремі доручення більш самостійно. В основному це ті доручення, які вони 
виконували раніше. Вихователям слід контролювати виконання окремих завдань дітьми, вказувати їм на 
успіхи та недоліки в роботі. Недостатній контроль сприяє формуванню безвідповідальності. 

3. На наступному етапі безпосередній контроль з боку дорослих за виконанням учнями суспільних 
доручень знімається, але результати роботи обов’язково перевіряються й аналізуються в групі. Контроль 
може фігурувати у формі звіту учня на зборах колективу, засіданні його активу. Коли учні знають, що 
праця буде оцінена всім колективом, вони ведуть себе достойно, підходять до виконання завдань 
старанніше, об’єктивніше бачать результати. 

ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ 

1. Дьюи Д., Дьюи Э. Школы будущего.- М.: Работник просвещения, 1922.- 321 с. 
2. Иванов В.Д. Самодеятельность, самостоятельность, самоуправление.- М., 1991.- 128 с. 
3. К вопросу о школьных спектаклях // Русская школа.- №12.- 1904.- С.82-86. 
4. Боришевський М.Й. Виховання самоконтролю в поведінці учнів початкових класів.- К.: Рад. школа, 1980.- 143 с.     

 
Матеріал надійшов до редакції 15.09.03 р.  

Басюк Н.А. Самоуправление как технология формирования чувства ответственности младших 
школьников. 

В статье раскрывается технология формирования чувства ответственности младших школьников. 

Basyuk N. A. Selfgovernment as the technology of the formation of the feeling of responsibility in junior 
pupils. 

The technology of the formation of the feeling of responsibility in junior pupils is discussed.  
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ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА 

Зроблена спроба теоретичного аналізу проблеми естетичного виховання молодших школярів в 
навчальних закладах деяких зарубіжних країн. 

На сучасному  етапі національного  духовного відродження в Україні відбуваються  глобальні зміни і 
в освіті, завдання та зміст якої оновлюються з метою інтеграції у світовий освітній простір  в недалекому 
майбутньому. 

Зазначимо, що проблема естетичного виховання знайшла своє відображення у роботах М. Бердяєва, 
І. Беха, І. Кудіна, М. Поповича та інш.  

Теоретичні засади цього процесу відбиті в працях Л. Долинської, А. Макаренко,  В. Сухомлинського, 
О. Терещенко  та ін. 

Прикладні аспекти естетичного  виховання  досліджують Л. Коваль,  М. Левківський,  Л. Масол, 
В. Кравець, М. Резніченко, Г. Шевченко  та ін. Проте, враховуючи нову соціокультурну ситуацію надто 
мало аналізуються можливості та шляхи формування естетичної оцінки молодших школярів засобами 
мистецтва. 

Завданням даної статті є порівняльний аналіз форм та засобів у формуванні естетичної оцінки  
молодших школярів в процесі образотворчої діяльності, що склалася в ряді зарубіжних країн.  І зроблено 
це не заради копіювання, а з метою глибокого осмислення місця і ролі образотворчої діяльності в системі 
національної освіти. 

В  новому ХХІ столітті педагогічні системи світу, зберігаючи свою специфіку, прагнуть до 
інтернаціоналізації і міжнародної інтеграції. Це  відбувається в сфері спільних підходів до розвитку 
особистості, системи, змісту, методі, засобів,  форм навчання, пріоритетних  домінуючих цінностей і 
напрямів виховання і  навчання, в тенденціях реформування освіти, інновацій, створення спільних 
проектів. Проблеми, що виникають, мають сьогодні глобальний, планетарний характер, хоча 
перспективи розвитку освіти в різних педагогічних системах не можуть бути однакові для країн різного 
рівня розвитку. 

Одна з проблем, яка виникла через спрямованість освіти тільки на накопичення знань та інформацій – 
втрата духовності. "Людство втрачає людяність"[1].  Тому освіта ХХІ століття має бути спрямована на 
задоволення потреб вищого рівня, потреб людського духу. Вона повинна розвивати і виховувати почуття 
цінностей, які мають загальнолюдський  характер. І це в першу чергу стосується етичного і естетичного 
виховання особистості, основи якого закладаються  саме в початковій школі. 

Отже, задачею естетичного виховання в його сучасному тлумаченні можна вважати пробудження і 
розвиток потреби в контакті з мистецтвом;формування і поглиблення естетичної сприйнятливості, 
спостережливості, вміння "переживати" і розуміти витвори мистецтва; розширення знань про мистецтво, 
формування художнього смаку і вміння давати правильні естетичні оцінки; розвиток творчих здібностей 
і задоволення емоційних прагнень людини; розвиток індивідуальних здібностей і художніх нахилів 
шляхом активних занять мистецтвом.  Великі надії покладаються на вчителя початкових класів, який 
через естетичне виховання має можливість вплинути на формування людини в цілому, на її психіку, її 
особисті риси і характер. Мистецтво, розвиваючи сфери почуття і уяви, впливає на моральні настанови, 
погляди і переживання, формує відношення людини до себе, до інших людей і до навколишнього світу в 
цілому. 

З новим підходом до суті естетичного виховання  в науковому звороті ряду країн з'явився новий 
термін "виховання мистецтвом", який на думку, наприклад, польських педагогів не тотожній терміну 
"естетичне виховання", а значно ширше його[2]. 

Цікаво, що за останній час в багатьох країнах Західної Європи  виникли якісно нові підходи до 
естетичного виховання в школі. Виникає напрямок – естетизація праці, тобто  синтез мистецтва і 
виробництва, а також сучасний дизайн. 

В ряді країн розроблено й впроваджено в життя цілий ряд програм з  естетичного виховання 
школярів. 

У Болгарії прийнято "Національну програму естетичного виховання", задача якої – здійснити 
комплексний вплив на весь соціальний осередок, на цілісний навчально-виховний процес та діяльність 
учнів. 

В Польщі прийнято "Програму естетичного виховання молодого покоління", яка передбачає 
перетворення естетичного виховання людей від 4 до 19 років на  інтегральну частину навчально-
виховного процесу, інтенсифікацію дій школи, наукових закладів, осередків культури і масової 
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інформації, творчих об'єднань, які надають можливість   молоді не тільки сприймати культурні  цінності,  
але й брати участь в їх створенні. 

В Чехії задачі естетичного виховання сформульовані в документі, який отримав назву "Подальший 
розвиток чеської системи навчання і виховання", де створена постійно діюча естетико-виховна модель, 
яка забезпечує всебічний розвиток особистості. 

У Германії створено  комісії з естетичного виховання, в які входять робітники народної освіти, 
культури і мистецтва, кінематографії, театру, радіо, телебачення. 

В цих  країнах доля навчального часу  на естетичне виховання складає в середньому  8% і 
коливається від 5,9% ( у Германії) до 10,5 % у Румунії  та Угорщині.  

В цих країнах  програми з образотворчого   мистецтва (що включають основи живопису, графіки, 
скульптури, архітектури, фотографії) затверджуються Міністерствами народної освіти. На відміну, 
наприклад, від англійських шкіл, де немає обов"язкових розроблених і затверджених у централізованому 
порядку програм з навчальних предметів шкільного курсу і шкільні вчителі мають повну "свободу" у 
складанні  програм.  

Образотворче мистецтво в англійській школі є складовою частиною однієї з семи груп предметів, 
який має назву "творча діяльність" і складається з мистецтва, ремесла, ручної праці, обслуговуючої праці 
і дизайну[3]. 

Слушність підняття проблеми  формування естетичної оцінки  засобами образотворчого мистецтва  
саме на початковому етапі навчання підтверджують дослідження американського психолога Гордона 
Олпорта, який стверджує, що в 5-6 років у дитини формується образ "Я". І дитина починає розуміти, чого 
від неї чекають батьки, якою вони бажають її бачити в майбутньому. В цьому віці дитина починає сама 
розуміти різницю між " я хороший, добрий" і " я поганий" [1].  І саме у дитини цього віку педагог  може 
формувати перші базові поняття естетичної оцінки , наприклад, навколишнього світу: це "красиво, 
добре", а це      "негарно, погано". Пізніше, в 6-12 років дитину привчають і вона сама привчається  до 
того, щоб самостійно знаходити рішення важливих життєвих проблем,  у неї  формується  рефлекторне,  
формальне  мислення.  

"Дитина починає в процесі мислення думати про себе, оцінювати позитивно чи негативно власні дії і 
вчинки" [1:117], і починає формувати перші  найпростіші естетичні оцінки навколишнього світу. 

На початковому етапі навчання американські педагоги ( як і українські)  надають перевагу ігровому 
методу. Значний вплив на сучасну американську теорію навчання мають ідеї Джерома Брудера і Жана 
Піаже , які бачать суть навчання не в пасивному засвоєнні інформації для наступного її відтворення, а в 
активній взаємодії з навколишнім середовищем. Отже, сприймаючи гру як природний засіб пізнання 
навколишньої дійсності, Брунер  і його послідовники висловлюються за використання ігрового методу в 
класі [4]. Саме ігровий метод створює сприйнятливі умови для формування у дітей молодшого віку 
естетичної оцінки. 

В США існують програми для особливо обдарованих і талановитих дітей. Кількість учнів, що 
навчаються за цими програмами коливається від 5% в одних штатах до більш ніж 10%  в інших. 
Наприклад, існують так звані програми " витягування", які передбачають, що кілька разів на тиждень 
учні залишають свої звичайні класи, щоб взяти участь у заняттях, що поглиблюють їхні знання. 
Найширше це практикують в початкових школах. Так звані "школи-магніти", які займаються 
поглибленим вивченням мистецтв, математики    або природничих наук, пропонують своїм учням 
інтенсивніші заняття з цих предметів, ніж у звичайній школі.   У країні нараховується багато таких шкіл, 
як Бронксівська  середня школа з поглибленим вивченням природничих наук в Нью-Йорку чи школа 
мистецтв ім. Дюка Еллінгтона  у Вашингтоні. В 11 штатах створено школи-інтернати для поглибленого 
вивчення математики, природничих наук або мистецтв. Так звані " губернаторські школи", які працюють 
під час літніх канікул, відкриті для особливо обдарованих і талановитих дітей [5]. 

Зовсім по-іншому розглядається даний аспект  у Франції. Після реформування шкільної освіти Р. Абі 
(1975 р.) елементарна початкова школа стала складатися з 3-х циклів: підготовчого, елементарного та 
середнього (1+2+2 роки). До елементарної школи  приймаються діти віком від 5 до 7 років, де навчання 
відбувається   за трьома групами предметів: фундаментальних (французька мова і математика), 
розвиваючих (моральне і громадське виховання, історія, географія, ручна праця, співи, вивчення 
навколишнього світу), а також  фізичного виховання ( фізкультура і спорт). Як ми бачимо до навчальних 
програм початкової школи  Франції  не включено взагалі такого предмету як образотворче мистецтво. В 
наступних етапах освіти ( колежу та ліцею ) не передбачено занять з образотворчого мистецтва.  
Прийнята у 1998 році  у Франції "Декларація розбудови школи" нічого у цьому напрямку  
фундаментально не змінила. 

Цікаво, що незважаючи на відсутність у школах  художньої освіти,  такі цінності як "культура" та  
"мистецтво" займають один з найвищих рангів у педагогічній системі цінностей. І за даними 
соціологічних опитувань, джерелом щастя французи вважають власну культуру (94%), французьку 
літературу (85%), красу Франції ( 96%), налагодженість побуту (88%) [1]. 
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Нарешті, приділимо увагу місцю мистецької освіти в педагогічній системі України, де останнім часом 
відбуваються кардинальні зміни. 

Кабінетом Міністрів України у 2000 році було затверджено новий Державний стандарт  початкової 
загальної освіти. Мистецтво (естетичну культуру) відокремлено в окрему галузь, основна мета якої 
полягає "в розвитку особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, здатності до сприймання, розуміння 
і творення художніх образів, потреби: в художньо-творчій   самореалізації і духовному 
самовдосконаленні."  Освітня галузь естетичної культури розкриває розмаїття жанрів і стилів 
українського і світового мистецтва, своєрідність вітчизняної художньої культури, особливості 
культурних регіонів світу; основи естетичних знань [6]. 

Реалізація цієї мети ставить вимоги до загального змісту освітньої галузі "Естетична культура", в 
основу проектування якого закладені  наступні принципи. 

1. Генетичний і функціональний взаємозв'язок художньої культури суспільства і внутрішнього 
художнього світу особистості. 

2. Усвідомлення учнями ідеї цілісності естетичної культури, жанрово-стильової і видової специфіки 
мистецтв. 

3. Осмислення учнями закономірностей історичної еволюції мистецтв і художньої культури в 
цілому. 

Візуальне  мистецтво (образотворче), як один з підрозділів естетичної культури, насамперед, 
передбачає навчити учнів початкових класів виявляти емоційне ставлення до естетичного довкілля, до 
творів мистецтва,  усвідомлювати роль та місце мистецтва у житті людей, вміти самостійно створювати 
художній образ  у різних видах та жанрах образотворчого мистецтва. 

Важливіша задача педагога полягає в тому, щоб навчити учнів самостійно на елементарному рівні 
аналізувати твори мистецтва, визначати емоційний настрій, духовний зміст, аргументовано 
висловлювати своє емоційно-ціннісне ставлення до них. Вирішення цієї задачі і є одним з шляхів 
формування естетичної оцінки молодших школярів засобами образотворчого мистецтва.  

Та якою  різною не була б освіта у згаданих вище країнах світу, загальним для всіх педагогічних 
систем є виховання  гуманної, гармонійної, толерантної, миролюбивої, творчої особистості з високим 
рівнем самосвідомості. І спільним є підхід до розуміння особистості як відкритої системи, здатної до 
постійного розвитку, сприйняття нових ідей, чутливої до матеріальної і нематеріальної культури. 
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Shmelyova T.B. The problem of aesthetic upbringing of younger schoolboys by means of art. 

An attempt at the theoretical analysis of the problem of aesthetic upbringing of junior pupils in the educational 
institutions of some foreign countries is made. 
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КУЛЬТУРА МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ 

У статті розкриваються особливості культури міжособистісних взаємин старших підлітків. 

Сучасна школа має виконувати соціальне замовлення особистості – вчити бути конкурентно здатною 
у суспільстві з ринковою економікою, виробити вміння планувати стратегію власного життя, 
орієнтуватися в системі найрізноманітніших суперечливих і неоднозначних цінностей, сформувати 
високу культуру взаємин.  

Увага до питань формування культури міжособистісних взаємин підлітків об’єктивно зумовлена 
впливом їх на стиль спілкування, на моральний мікроклімат у шкільних колективах, на громадську 
активність, самопочуття. Міжособистісні взаємини є одним із засобів самоствердження підлітка і 
зумовлені суб’єктивною потребою у спілкуванні та її задоволенням.  На думку М. Обозова, Я. 
Коломинського, міжособистісні взаємини виникають і формуються у взаємодії, спільній діяльності, 
спілкуванні. Дослідження вітчизняних педагогів і психологів (Л. Божович,  Д. Ельконін, Л. Орбан, ін.) 
свідчать, що найбільш значимим і домінуючим для підлітків є спілкування, особливо з ровесниками. 
Стосунки з товаришами перебувають у центрі життя підлітка, багато в чому визначаючи решту аспектів 
його поведінки і діяльності [1:43]. 

Міжособистісні взаємини, що складаються у класі, часто зумовлюють появу невеликих мікрогруп,  
що відіграють помітну роль у житті колективу загалом. У таких мікрогрупах може складатися власна 
етика взаємин, свої вимоги до особистості. Добре, якщо така етика не протирічить вимогам вчителів і 
колективу. У протилежному випадку вона може стати "смисловим бар'єром" (Л.Божович) між 
педагогами та учнями. Як бачимо, міжособистісні взаємини є одним із важливих факторів емоційного 
клімату групи. "Виховати громадянина, тобто людину з певним набором прав і обов'язків, можна тільки 
у товаристві собі подібних. Тому цілеспрямована організація міжсуб'єктної взаємодії вихованців, їх 
спілкування є найважливішим засобом виховання" [2:7]. 

Завданнями даної статті є виділення структури культури взаємин старших підлітків та окреслення 
шляхів її формування.  

Міжособистісна взаємодія підлітків характеризується "позитивністю, індиферентністю, негативністю 
емоційних переживань, адекватністю і неадекватністю взаєморозуміння і когнітивним  ототожненням 
або відсутністю такого ототожнення між суб'єктами; готовністю до співпраці, бездіяльності чи  
виявлення   опору один до одного" [3:6]. Однак розвитку особистості підлітка, його соціальній адаптації 
та самореалізації у суспільстві сприяють лише такі взаємини, що включають позитивні емоційні 
переживання, а також мотиви поведінки, установки та способи дій, що не суперечать існуючим у 
суспільстві нормам загальнолюдської моралі. Інакше кажучи, підліток мусить бути здатним до виявлення 
культури у взаєминах з іншими людьми. Власне, під культурою міжособистісних  взаємин  слід  розуміти 
адекватне сприймання підлітками однолітків і   старших та їх прагнення  до виявлення у власних 
взаєминах гуманних  цінностей. У психолого-педагогічній структурі культури міжособистісних взаємин 
ми виділяємо три взаємопов'язаних компоненти: когнітивний, емоційно-мотиваційний і діяльнісний. 
Когнітивний   компонент   передбачає   формування  знань    про норми моралі, загальнолюдські 
цінності, етику взаємин між людьми. Від того, які у підлітка склались ціннісні орієнтації, якими 
принципами і нормами він керується у своїй діяльності, поведінці, від сформованості у нього "сфери 
уявлень про обов'язкове і цінне" (Якобсон), що включає поняття добра, зла, справедливості тощо, 
значною мірою залежить його здатність до етичних взаємин. 

Етичні знання, які підліток здобуває в процесі спеціального навчання і виховання, є тим вихідним 
матеріалом, який він випробовує в ході власної моральної діяльності, у спілкуванні з іншими людьми, в 
процесі різних видів діяльності загалом. Щоби творити добро і протистояти злу, підліток повинен мати 
знання про те, що є добро, а що - зло. Мета виховання полягає в тому, щоб, морально удосконалюючись, 
людина у своїх стосунках з іншими переборювала  зло" [4:89]. 

Уявлення про добро і зло в індивідуальній моральній свідомості не завжди співпадають  із   
загальноприйнятими   поглядами  на  ці  етичні категорії. Якщо розуміння добра підлітком обмежене 
лише колом його егоїстичних інтересів, то конфлікти з оточуючими стають неминучими, а він сам 
виступає як носій зла. Якщо ж індивідуальне сприйняття добра співпадає із загальноприйнятим, то 
розходження між загальноприйнятою та індивідуальною мораллю майже не буває або ж вони несуттєві. 
Таким чином, при наявності знань про норми поведінки, про те, що є добро, а що зло, можливий 
свідомий і вмотивований вибір вчинку, який відповідає або ж протирічить існуючим у суспільстві 
нормам моралі.  
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Загалом, у процесі формування когнітивного компоненту підлітків підводять    до   розуміння   
загальнолюдських    цінностей,   що    визначають культуру взаємин між людьми. 

Когнітивний компонент набуває моральної цінності у структурі міжособистісних взаємин підлітків за 
умови його органічного злиття із почуттями особистості, тобто лише в тому випадку, коли людина 
здатна не лише безпомилково визначати добро і зло, але і відчувати внутрішню потребу і готовність 
творити добро і разом з тим переживати почуття відрази до того, що протирічить нормам моралі. 

"Процес засвоєння знань здійснюється через "внутрішній світ" особистості, в якому відображається 
ставлення людини до того, що вона робить і що роблять з нею. Активність особистості проявляється у 
характерних для неї мотивах поведінки, установках і способах дії, у різноманітній діяльності, 
направленій на перетворення оточуючої дійсності" [5:115]. 

Почуття, емоції, потреби, мотиви - це складники другого компоненту культури  міжособистісних  
взаємин - емоційно-мотиваційного. 

Мотиваційна сфера є особливою для кожного вікового періоду. Характер мотиваційної сфери 
особистості підлітка обґрунтовано Л.Божович, І.Бехом, Б.Ломовим, Г.Костюком, І.Коном та іншими. 

У підлітковому віці в центрі уваги постають питання, пов'язані з правилами громадської поведінки і 
нормами взаємовідносин між людьми, у підлітків починають складатися відносно стійкі і незалежні від 
випадкових впливів  моральні погляди, судження, оцінки. Підлітки часто йдуть за тими нормами, які 
прийняті в їх середовищі, особливо якщо моральні вимоги й оцінки того чи іншого колективу не 
співпадають з вимогами дорослих. Підлітковий вік є тим періодом, коли у дітей виникають переконання 
щодо  прийняття  чи  неприйняття  певних  правил поведінки. Прийняття етичних норм може виходити із 
бажання завоювати хороше ставлення чи уникнути осуду, із прагнення до ідентифікації з певним зразком 
(ідеалом), із бажання відповідати власним цінностям, які до цього часу засвоювались підлітком із 
оточуючого середовища, а тепер стають внутрішніми [6:326]. Такі внутрішні, суб'єктно-особистісні 
спонукання до дій є мотивами. Оцінити поведінку підлітків без розуміння мотивів неможливо. 

Мотиви виникають, розвиваються і формуються на основі потреб. Відповідно до ієрархії потреб 
А.Маслоу, найбільш важливими для підлітка є потреби, пов'язані із статусно-рольовим визначенням, 
потреби у визнанні, потреби, пов'язані з власним "Я", інакше кажучи, потреби у самоствердженні. 
Трансформуючись у мотиви, вони зумовлюють поведінку підлітка. 

Головною спонукою, що визначає характер міжособистісних взаємин підлітків і зумовлює їх 
поведінку, є потреба у спілкуванні. "Спілкування - це взаємодія між людьми, в процесі якої 
розвиваються, проявляються і формуються їх особистісні взаємини" [1:53]. 

У підлітковому віці спостерігається загострення потреби у спілкуванні з ровесниками. З цим 
пов'язане і прагнення зайняти своє місце в колективі, і бути визнаним та прийнятим товаришами, інакше 
кажучи, мусить бути задоволена потреба у самоствердженні. Ступенем реалізації даної потреби 
визначається емоційне благополуччя або самопочуття учня у системі міжособистісних взаємин.  

Спостереження і деякі дослідження підтверджують, що підліток досить емоційно переживає свій 
статус у групі. Незадоволеність потреби у спілкуванні негативно відбивається на поведінці дитини, 
впливає на успішність, штовхає на протиправні вчинки. У цьому зв'язку виникає ряд педагогічних 
проблем. Насамперед, проблема ізольованої дитини, учня, якого ніхто не вибирає, ніхто в класі не 
любить. У такого підлітка не задовольняється одна з найважливіших соціальних потреб - потреба у 
спілкуванні, а це може призвести школярів до дезадаптації. 

Як бачимо, потреби, трансформуючись у мотиви, детермінують поведінку підлітка, яка набуває 
етичної цінності за умови сформованості відповідних умінь та навичок у дитини.  

У структурі культури міжособистісних взаємин провідним є діяльнісний компонент, що пов'язаний із 
"конкретними вміннями і навичками поведінки і самокеруванням власною поведінкою під впливом 
почуття обов'язку, честі, совісті" [7:42].  Діяльнісний  компонент  включає  в себе всі рухи, дії, мову, 
вчинки, пов'язані із регуляцією діяльності суб'єктів і їх взаємодією. 

Вміння і навички морально-етичної поведінки здобуваються у процесі соціальної активності підлітка, 
який намагається усвідомити і засвоїти зразки етичної поведінки. 

Оскільки особистісною цінністю для підлітків є прагнення зайняти своє місце у колективі, бути 
визнаним, то у намаганнях самоствердитись вони досить часто набувають негативних форм спілкування. 
Така поведінка свідчить про відсутність моральних знань або ж їх недостатню усвідомленість, 
несформованість етично-цінних мотивів або ж відсутність (чи недостатність) досвіду моральної 
поведінки. Отже, усі  три компоненти культури міжособистісних взаємин перебувають у тісному зв'язку. 

Прогнозувати розвиток культури міжособистісних взаємин підлітків і планувати конкретну роботу з 
ними неможливо без точної діагностики рівня морального розвитку особистості. 

Як свідчать дослідження, привабливість навчання у школі та інтереси в основному визначаються для 
підлітків можливістю широкого спілкування з ровесниками. У 89% підлітків є компанії, в які вони 
збираються, щоб поспілкуватися, розважитись. А для 82% у шкільному навчанні привабливим є 
спілкування з товаришами.  
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Більшість дорослих, які оточують підлітка, недооцінюють суб’єктивну значущість для підлітка сфери 
його спілкування з товаришами. Для старших підлітків головним стає прагнення до автономії у колективі 
ровесників і пошук визнання цінності власної особистості в очах однолітків. Незадоволення цієї потреби 
призводить до переживань. За даними нашого дослідження, негативні стосунки з товаришами 
викликають переживання у 48% підлітків.  

Важливість для підлітка спілкування з ровесниками нерідко відсуває на задній план його стосунки з 
дорослими, передусім з батьками і вчителями. Причина – нерозуміння дорослими внутрішнього світу 
підлітка, їх хибні або примітивні уявлення про його переживання, мотиви тих чи інших вчинків, 
прагнень, цінностей: "прикро, коли батьки сварять мене", "не погоджуються зі мною", "не поважають", 
"починають виховувати", "не розуміють мене". З цих причин частина підлітків, вирушаючи в похід чи 
їдучи в інше місто на відпочинок, бажала б залишити вдома батьків: "щоб бути вільним", "бути 
самостійним", "відпочити від них", "не хочу, щоб вони за мною слідкували". Однак 34% підлітків 
залишили б удома своїх однокласників, які "не вміють спілкуватися", "недисципліновані". Важко 
порозумітися зі своїми однолітками 52% підлітків, тому що ті "обзиваються", "круті", "високої думки про 
себе", "у нас різні думки".  

За даними опитування, культура взаємин для старших підлітків виявляється у "культурі спілкування" 
– 34%, взаємоповазі – 27%, добрих відносинах між людьми – 8%. Не дають визначення цьому поняттю 
9% опитаних. Серед якостей, що сприяють порозумінню людей, підлітки називають: "вихованість", 
"схожість характерів", "ввічливість", "дружнє ставлення", "культура мови". Міжособистісне спілкування 
підлітків ускладнюється певними характеристиками особистості і комунікативної поведінки школярів. 
Підлітки вказують причини, що заважають вільному спілкуванню з іншими: "закомплексованість", 
"скромність", "важкий характер", "бракує сміливості (причина у ставленні товаришів)". А в окремих 
підлітків труднощі у стосунках пов’язані із становищем у системі взаємин класу: "не дають 
висловитись", "не поважають", "у класі я найгірший учень", "ображають". Про відсутність знань 
культури взаємин свідчать такі вислови: "боюсь сказати таке, за що буде соромно", боюсь сказати не по 
темі".  

У своїх діях підлітки користуються ситуативною мотивацією, виявляючи культуру взаємин "там, де 
вийде", "у школі", "при розмові з учителем", "не завжди, але на людях точно", "у потрібних ситуаціях".  

Як бачимо, взаємини підлітків з іншими є серйозною проблемою сучасної виховної ситуації. 
Повноцінне становлення особистості передбачає формування культури міжособистісних взаємин, що 
включає забезпечення передачі соціальних цінностей та установок і усвідомлення особистістю 
необхідності діяти відповідно з існуючими у суспільстві нормами і правилами моралі; формування 
почуттів, етичних потреб і мотивів поведінки; формування морального досвіду, який включає вміння та 
навички етичного аналізу, самоаналізу і самооцінки, позитивний досвід соціальної поведінки.  

Подальші наші розвідки у формуванні культури міжособистісних взаємин будуть полягати у 
виділенні показників, критеріїв та рівнів розвитку культури взаємин старших підлітків. 
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Бисык Н.Н. Культура межличностных взаимоотношений старших подростков. 

В статье раскрываются особенности культуры межличностных взаимоотношений старших 
подростков. 

Bisyk N.N. The culture of mutual relations between teenagers. 

The article deals with the culture of mutual interpersonality relations between teenagers. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВ 

Розглядається проблема громадянського самовизначення учнів професійно-технічного навчального 
закладу. 

В українській державі триває процес реформування системи освіти й виховання підростаючого 
покоління, який охоплює і підготовку робітничих кадрів. Особливої актуальності набуває проблема 
самореалізації особистості учня у професійному навчально-виховному закладі – складовій частині 
системи неперервної освіти, який покликаний розвивати та формувати соціально-зрілого, активного і 
працелюбного громадянина України, здатного до творчості, до свідомого суспільного вибору. Історія 
вчить, що не може бути могутньою держава, яка не має належно підготовлених робітничих кадрів, які 
забезпечували б виробництво конкурентоспроможної продукції. 

Проблеми громадянського виховання учнівської молоді досліджують І. Бех, І.Зязюн, Н.Косарева, 
Л.Крицька, Б. Кобзар, І.Кон, М. Левківський, М.Мельнікова, Н.Ничкало, В.Поплужний, Б.Ступарик, 
Ю.Руденко, М.Рудакевич,О.Рудакевич, О Сухомлинська, К.Чорна та ін.  

Завданнями даної статті є розкриття змісту та напрямів виховання громадянського самовизначення 
учнів професійно-технічних навчальних закладів. 

Заклад професійно-технічної освіти характеризується як складна динамічна педагогічна система. 
Його головними особливостями як системного утворення є: професійна спрямованість, зв’язок із 
відповідною галуззю виробництва, органічна єдність загальноосвітньої, гуманітарної і природничо-
математичної та професійної підготовки з виробничим навчанням; доцільне поєднання теоретичного 
навчання з практичним опануванням навичок, вмінь та продуктивною працею; взаємодія педагогічного 
та виробничого процесів; розширення сфери соціального спілкування і т. ін. 

Крім підготовки висококваліфікованих робітників система профтехосвіти виконує надзвичайно 
важливу функцію соціального захисту неповнолітніх, надає їм можливість здобувати загальну середню 
освіту і підготувати до служби в Збройних силах України, забезпечує зайнятість у віці 15-18 років, 
адаптує до професійної діяльності.  

Міністр освіти В. Кремень на з’їзді освітян України наголошував: "Ми вбачаємо завдання в тому, щоб 
професійно-технічну освіту перетворити на один із напрямів профільної старшої школи. Упевнений, що 
в майбутньому воно стане значно престижнішим, оскільки побудоване на технологіях. Якщо підготувати 
дитину, здатну до сприймання сучасних технологій, котра вміє працювати, використовуючи їх, то вона 
зможе забезпечить собі життєвий шлях і зуміє забезпечити майбутнє своєї сім’ї, та країни."[3 : 1-2].  

Природно, що таке завдання здатен виконувати професійний заклад, в якому забезпечуються умови 
особистісного самовираження кожного майбутнього робітника, майбутнього повноправного громадяника 
України.  

Період навчання у ПТНЗ є важливим етапом становлення особистості. Сьогодні значущість 
особливостей виховання майбутнього професіонала очевидна, оскільки юнацькі мрії, сподівання, 
пізнання, усвідомлення безжалісно переплітаються з жорстоким "прагматизмом життя". Наші діти 
"дорослішають"  рано, бо вже через три роки мають орієнтуватися в непростих економічних умовах 
сьогодення. Виховний процес ускладнюється ще й тим, що молоде покоління стоїть перед проблемою 
вибору духовних цінностей. 

Тому соціальне замовлення професійно-технічного закладу як одного з виховних інститутів 
визначається тим, щоб сформувати у підростаючого покоління нову систему цінностей, котра 
ґрунтується на національній гордості й гідності; виховати вільну й суверенну особистість; 
конкурентоспроможного фахівця високого рівня, здатного захищати й обстоювати власні позиції та 
погляди, керуючись національними та загальнолюдськими цінностями. 

Ще на першому українському педагогічному конгресі у Львові (1935) інженер Є.Храпливий, 
розглядаючи питання підготовки хліборобських працівників, наголошував:" Завдання хліборобської 
школи – це не тільки вишкіл доброго фахівця-хлібороба, це також виховання доброго громадянина. 
Нація потребує не тільки людей, що вміли б використати ріллю, - вона потребує громадян,  що творили б 
її основу не лише тим, що вони будуть матеріально незалежні, але передусім тим, що на їх характері й 
волі збудуємо основи для загальнонаціонального життя. Тому хліборобська школа, мусить звернути 
найбільшу увагу на виховання тих громадян, бо на її плечах головно спочиватиме майбутнє народу."[5 
:156]. 

Суспільство, що здійснює перехід до якісно нового стану, потребує покоління активного, яке вміє 
жити та працювати в умовах демократії, в умовах зростаючої політичної, економічної та громадянської 
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відповідальності за себе і за державу. Тому в системі формування особистості громадянське виховання 
займає особливе місце. 

Щоб виховати свідомого громадянина, необхідно сформувати комплекс особистісних якостей і рис 
характеру, що є основою специфічного способу мислення та силою спонукання повсякденних дій, 
вчинків, поведінки.  

По-перше, треба виховувати самосвідомість, громадянську відповідальність і мужність,   громадську 
активність, ініціативу та готовність трудитися для особистісного зростання, для розвитку Батьківщини, 
для її захисту. 

По-друге, виховувати: повагу до Конституції, законів України, сформовану потребу в їх дотриманні, 
високу правосвідомість; досконале знання державної мови, постійну турботу про піднесення її престижу; 
повагу до батьків, свого роду, до традицій та історії рідного народу; дисциплінованість, працьовитість, 
завзятість, творчість, почуття дбайливого господаря своєї землі, піклування про її природу, екологію; 
фізичну досконалість, моральну чистоту; гуманність, шанобливе ставлення до культури, традицій, 
звичаїв інших народностей, що населяють Україну. 

Ці та інші якості формуються в процесі засвоєння учнями духовних надбань рідного народу, 
цілеспрямованного оволодіння системою ідей, поглядів, переконань, традицій, звичаїв та інших форм 
соціальної практики українського народу.  

Особистісно орієнтований тип навчально-виховного процесу спирається на такі принципи:  
 - новий погляд на особистість як мету освіти; особистість – суб’єкт педагогічного процесу, з 

пріоритетними якостями особистості як вищими етичними цінностями (гідності, відповідальності, 
толерантності тощо); 

- гуманізації і демократизації педагогічних взаємин; 
- орієнтації на самостійність і самодіяльність учнів; 
- удосконалення особистісно-діяльнісного та індивідуального підходу в навчально-виховному 

процесі; 
- формування позитивного образу "Я" особистості; 
- підтримки унікальності особистості, створення атмосфери успіху, доброзичливості й самореалізації 

людини. 
Молодь має знайти, визначити своє місце в житті, в суспільстві, усвідомлювати свої професійні, 

політичні, національні і т. ін. інтереси. Формування зрілого, активного і працелюбного громадянина 
України – першочергове завдання. "Справжнє громадянське виховання починається там, де ідея й 
особиста праця  піт, мозолі, зливаються воєдино, творять те, про що народ говорить: у людини є святе за 
душею. Я твердо переконаний, - писав В.О.Сухомлинський, - що цим святим для кожної людини 
повинна стати праця, одухотворена високою ідеєю. Це така ж святиня, як і обов’язок перед перед 
полеглими за наше щастя. Коли я вдумуюсь у слова патріотизм, Батьківщина, громадянин – ці слова 
завжди зв’язуються в моєму уявленні з трьома іншими поняттями: народ, труд, хліб. Це три могутні 
корені громадянськості" [3 : 313]. 

Поряд із теоретичним і виробничим навчаннями, фізичним вихованням позаурочне виховання у 
закладах профтехосвіти є органічною складовою навчально-виховного процесу. Доцільно і вміло 
організована позаурочна діяльність учнів має величезні можливості для самовираження, 
самоствердження і самопізнання особистості, розвитку творчих нахилів, генетично заданих обдарувань, 
потреб, інтересів, позитивних рис характеру кожного учня, засвоєння і відтворення індивідом системи 
цінностей, норм, зразків поведінки, властивих даному соціуму, збагачення інтелектуального, творчого та 
культурного потенціалу учнів. 

Виховний потенціал позаурочної діяльності учнів реалізується у її виховних функціях: інформаційно-
освітній, мобілізаційно-регулятивний, аксіологічній (орієнтовно-оцінювальній), корегувальній, творчій, 
паралельній, компенсаторній, комунікативній, захисній. 

Позаурочний час має бути наповнений різноманітною діяльністю. Учні мають не тільки 
усвідомлювати її суспільну значущість, а й бути активними організаторами всієї роботи, що 
здійснюється в навчальному закладі. Виховання громадянськості починається тоді, коли учень стає не 
тільки виконавцем, а й активним організатором. "Громадянином у загальному розумінні є той, хто 
причетний і до владарювання і до підпорядкування", - стверджував ще Аристотель. Підліток робить 
рішучий крок до самостійного прийняття рішень, оволодіває одним з найважливіших психологічних 
механізмів самовизначення. Здійснити цю вимогу можливо тільки на основах демократизації життя 
учнів: привчити дітей до розуміння, що вони є справжніми господарями, дати їм можливість це відчути й 
навчити жити корисно й цікаво. 

Демократизація учнівського життя значною мірою характеризується тим, наскільки реальною є роль 
учнів у плануванні позаурочної роботи, організації й контролі. Коли виховну роботу планують тільки 
педагоги, то учням відводиться скромна функція виконавців. Якщо учням не створено умов для участі у 
плануванні і здійсненні власних планів, то це гальмує розвиток їхніх громадянських якостей, насамперед 



І.Д. Сахневич. Деякі питання громадянського самовизначення учнів 

 117 

активності й відповідальності. Як бачимо, приходить цілепокладання концептуальне, 
системоутворююче.  

Планування доповнюється повноцінним прогнозуванням і перетворюється на проектування 
результатів, створення моделей процесів, формування банку ідей та набору програм діяльності з 
обов’язковим урахуванням особистісних особливостей усіх учасників освітнього процесу.  

Американський філософ Ричард Рорті зазначав, що почуття належності до нашої громади, нашого 
суспільства, наших історичних традицій та нашої інтелектуальної спадщини поглиблюється, коли 
людина  відчуває, що ця громада створена нею, а не природою, за її, а не випадково знайденим зразком . 

Варто пам’ятати, що підготовка учня-громадянина йде з народних глибин. Живильна сила криється в 
пластах знань, які пробиваються джерельними струмками з криниці народної мудрості. Треба допомогти 
дитині ввійти в оновлене, гуманне, демократичне суспільство зі збагаченим світоглядом, творчою 
активністю й відкритою душею. Адже народ постійно формував у своїх дітей почуття шани й поваги до 
старших, любові до рідного краю, до праці, що завжди була умовою існування людства. 

Формуючи високе почуття громадянськості, учень повинен пройнятися глибоким духом 
національного патріотизму й поваги до людини. 

Генезис громадянства тісно переплетений з родовідними витоками. Громадянство учня – це процес і 
історична школа родинної лінії життя. Чим більше учень пізнає свою родовідну історію, тим глибше 
його знання, міцніші риси патріотизму і соціальної відповідальності перед суспільством. У такий спосіб 
утверджується не тільки новий тип людини, тип наділений громадянськими чеснотами, але й діяльний 
тип особистості, наділеною ініціативою, здатною до творіння.  

Отже, змістовий компонент громадянського самовираження учнів професійно-технічних училищ 
передбачає оволодіння ними громадянськими цінностями, які засвоюються юнаками і дівчатами як 
знання і переконання з відповідною внутрішньою мотивацією, котра стає визначальною спонукою у 
навчанні, праці і життєтворчості.  

Проте це все потребує подальших пошуків як у теоретичному обгрунтуванні, так і в розробці 
експериментальних виховних технологій. 
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Сахневич И.Д. Некоторые вопросы гражданского самоопределения учащихся. 

Рассматривается проблема гражданского самоопределения учеников профессионально-технического 
учебного заведения. 

Sakhnevich I. L.  Some questions of civil self-determination of the pupils. 

Some problems of civil self-determination of the pupils of technical and professional educational institutios are 
analysed. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 
ПІДЛІТКІВ У ШКОЛАХ НОВОГО ТИПУ 

В статті аналізується формування здорового способу життя у школах нового типу. 

Цілком закономірний зрослий інтерес до проблем здоров’я  в Україні з боку не тільки медичних 
працівників, але і всього населення. Пріоритет життя й здоров’я людини як основний принцип державної 
політики зафіксований у Конституції України. У державних документах, прийнятих останнім часом 
(Національна доктрина розвитку освіти України у XXІ столітті (2001 р.), Закон України "Про загальну 
середню освіту" (1999 р.), Національна програма "Діти України" (2001 р.)), звертається увага на 
необхідність покращення духовного й фізичного здоров’я нації. 

Увага до проблеми здоров'я збільшується з кожним роком як у нашій країні, так і в усьому світі. У 
Канаді, Великобританії, США, Франції піклування про здоров'я є частиною національної політики, про що 
свідчать державні програми здоров'я і національні інформаційні огляди про стан здоров'я. Їхня реалізація 
можлива тому, що населенням усвідомлюється: ступінь здоров'я прямо залежить від ставлення до нього на 
державному й особистому рівні. Відомі факти зі світової практики про зниження росту серцево-судинних і 
онкологічних захворювань (США), тютюнозалежності і зменшенні вживання алкоголю (Фінляндія), 
зменшенні росту злочинності й кількості абортів (Нідерланди, Швеція), завдяки формуванню 
належної мотивації до здорового способу життя (Jshii Т., Kpogh Z.A., Тобайс Э.). 

Зазначені обставини дозволяють констатувати, що формування здорового способу життя як технології 
збереження здоров'я і забезпечення високої результативності і продуктивності праці людини є, поряд із 
проблемами війни й світу, екологізації свідомості людини, найважливішою проблемою сучасності [1:320]. 

Завданням цієї статті є визначення організаційно- педагогічних умов формування здорового способу 
життя підлітків у школах нового типу. 

Аналіз соціокультурних і освітніх тенденцій свідчить про те, що різні аспекти поводження людини у 
ставленні до свого здоров'я в останнє десятиріччя стали предметом міждисциплінарних досліджень і 
об'єктом пильної уваги вчених як українських, так і близького зарубіжжя. 

У дослідженні цієї проблеми з'явилося декілька напрямків: філолофсько-соціологічне (А.П.Бутенко, 
И.М.Биховська, Л.Я.Рубіна, М.Н.Руткевич і ін.); медико-гігієнічне (М.А.Агаджанян, М.М.Амосов, 
В.Є.Апарин й ін.); психолого-педагогічне   (А.В.Баришева,  М.Я.Віленський,   П.А.Виноградов, Т.О. і ін.). 

Зазначимо, що загальні теоретичні питання здорового способу життя розглянуто в роботах 
Г.Апанасенка,С.Бондаревського, О.Дубогай, В.Новосельського, В.Платонова, В.Оржехівської та ін.; 
психологічні особливості особистості, її фізичний розвиток та формування у процесі фізичного 
виховання розкривається у працях М.Линця, Г.Малахова, В.Моляко та ін.; питанням особистості як 
системи відносин індивіда з навколишнім соціальним середовищем присвячені роботи Р.Баєвського, 
В.Сорокіна та ін.; фізична культура як вид соціальної діяльності, спрямованої на зміцнення здоров'я і 
розвиток фізичних здібностей розглядається в роботах П.Коробейнікова, Б.Шияна; фізична культура як 
засіб підготовки до праці й захисту Батьківщини висвітлює у своїх працях В.Качашкін; змістовий бік 
проблеми  виховання  навичок здорового  способу життя докладно розкривається В.Артемоновим, 
В.Моченовим, Р.Баєвським, В.Войтенко. 

У сучасних умовах, коли зниження духовного потенціалу та здоров'я молоді, особливо підлітків, стає 
відчутною реальністю, необхідність орієнтованості на формування духовних потреб, здорових звичок, 
фізичного загартування, в цілому здорового способу життя є одним із пріоритетних напрямів у розробці 
концепції виховання дітей і молоді у національній школі. 

Аналіз програм із фізичного виховання для загальноосвітніх шкіл свідчить про те, що вони в цілому 
спрямовані на вирішення завдань фізичного вдосконалення учнів. В той же час низький рівень рухової 
активності, невідповідність рівня підготовки школярів контрольним нормативам з фізичного виховання, 
відсутність інтересу до уроків фізичної культури, значні недоліки у створенні педагогічних умов, котрі 
не враховують специфіку дітей підліткового віку, гальмують процес формування здорового способу 
життя [2:10-14]. 

Проблема формування здорового способу життя належить до вічних в історії людства. 
Встановлено, що теоретичним підґрунтям розвитку фізичного виховання у вітчизняній педагогіці 

були погляди відомих педагогів А.Волошина, К.Ушинського,О.Духновича,   С.Русової,   С.Сірополка,   
А.Макаренка, В.Сухомлинського. 

Проте аналіз літературних джерел та дисертаційних досліджень свідчить,  що проблема формування 
здорового способу життя підлітків у школах нового типу не була предметом спеціальних досліджень. 
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Разом з тим у сучасних школах з поглибленим вивченням фізкультури, ліцеях, гімназіях створені інші 
умови ніж у ЗОШ, основи формування здорового способу життя підлітків мають свої особливості. 
Визначення специфіки формування здорового способу життя  підлітків у школах нового типу є 
проблемою, яка полягає у розв'язанні суперечностей між: існуючими підходами до фізичного виховання 
підлітків, які склалися у загальноосвітніх навчальних закладах і зорієнтовані лише на покращення 
фізичних якостей, практичного досвіду та вимогами щодо необхідності навчити школярів 
використовувати набуті знання і вміння для забезпечення собі способу життя,котре сприяло би 
збереженню здоров'я; структурою педагогічного процесу та вимогами щодо управління формуванням 
здорового способу життя з урахуванням специфіки підліткового віку. 

Дослідження вчених у галузі педагогіки і психології свідчать про те, що найбільш сприятливі 
можливості для розвитку особистості з’івляються  у дитячому і підлітковому віці (П.П.Блонський, 
Л.С.Виготський, .В.Давидов, І.С.Кон, Б.Т.Ліхачов, А.В.Петровський, В.О.Сухомлинський, .Д.Ушинський, 
С.Т.Шацкий, Д.Б.Ельконін). Зміни, що відбуваються у цей період в організмі дітей і підлітків, стають 
основою для формування центрального новотвору в особистості дитини, що виражає їхню об'єктивну і 
суб'єктивну готовність до повноцінного життя в суспільстві. Саме у цей час закладаються основи 
майбутньої життєвої позиції людини, тому головна роль у формуванні ціннісних орієнтирів покладена на 
систему шкільного виховання. 

Як показали дослідження, навчально-виховний процес повинний включати два провідних напрямки 
організаційно-педагогічної діяльності по формуванню здорового способу життя: створення оптимальних 
зовнішніх умов – мікросоціального середовища (гуманістичні відносини, сприятливий психологічний 
клімат, активна творча обстановка), через спільну діяльність і спілкування дітей і дорослих в освітньому 
процесі (Ю.К.Бабанський, А.А.Бодалев, Б.С.Гершунський, В.И.Звєрєва, В.А.Караковський, 
А.С.Макаренко, А.В. Мудрик, Н.Є. Щуркова й ін.); забезпечення внутрішніх умов (установок, потреб, 
здібностей) для саморозвитку й самовиховання учнів через механізми самопізнання, рефлексії, 
цілеутворення (Г.В.Акопов, Б.Г.Ананьєв, Л.И.Божович, Б.С.Братусь, Т.М.Давиденко, В.М.Мініяров, 
Б.Д.Паригин, С.Л.Рубінштейн, В.А.Якунін і ін.). 

Таким  чином,  сучасна  ситуація характеризується  протиріччями між усвідомленням суспільством 
необхідності підтримки здоров'я і працездатності особистості, як важливої характеристики 
конкурентноздатності в умовах ринкової економіки й недосконалістю освітньої системи (практичною 
відсутністю адекватних організаційно-педагогічних умов), що сприяє формуванню необхідних якостей 
особистості школярів і, перше за все, підлітків. 

Дане протиріччя визначило проблему дослідження, суть якої полягає у відповіді на головне питання: 
які організаційно-педагогічні умови, що сприяють формуванню здорового способу життя підлітків? 

З 2000 року єкспериментальна робота у цьому напрямку ведеться у загальноосвітній школі №2 
м.Житомира. Навчальний план роботи школи передбачає викладання п'яти годин фізкультури на 
тиждень у 1-11 класах. Учні 1-3 класів 2 години щотижня відвідують міський басейн, де опановують 
мистецтво плавання, тобто отримують теоретичні знання з цього виду спорту і практичні навички під 
керівництвом учителя фізкультури та інструктора з плавання. В 1-3 кл. викладається предмет "Основи 
хореографії", в 10-11кл. - курс "Основи масажу". 

У загальношкільний план навчально-виховної роботи школи введені фізкультурно-оздоровчі заходи в 
режимі шкільного дня, фізкультхвилинки, різноманітні ігри на перервах. Комплекси вправ складаються 
вчителями фізкультури разом із шкільною медсестрою.     

Учні 1-3 класів ведуть Зошит фізичного розвитку, автором якого є проректор із наукової роботи 
дніпропетровського інституту фізкультури Москаленко Наталія Василівна. 

Широкого розмаху в школі набула позакласна спортивно-масова робота. Педколектив школи 
намагається різноманітити її форми, враховуються індивідуальні особливості та інтереси дітей і 
підлітків. Учні молодших класів займаються в гуртках фізичної культури, які ведуть спортсмени-
старшокласники. Починаючи з 3 класу учні займаються в секціях з 12 видів спорту: волейбол, баскетбол, 
лижі, легка та важка атлетика, аеробіка, боротьба, теніс, стрільба, футбол, шахи, шашки. 

В літній період школярі не перестають займатись спортом. Працюють спортивні секції, проводяться 
спортивні змагання. 

Педагоги школи приділяють увагу тому, щоб розкрити виховне значення спорту, його значення у 
формуванні у дітей позитивних моральних якостей. У стінній пресі ("Ентузіаст", "Олімпійський резерв") 
регулярно повідомляється про спортивні досягнення наших учнів у школі та місті. 

Щоб охопити підлітків систематичними заняттями фізичними вправами в режимі шкільного та 
позашкільного часу, необхідно виховати у дітей потребу фізичного удосконалення. Вирішення цього 
завдання потребує, перш за все, посилення виховної роботи, спрямованої на формування у кожного 
школяра цієї потреби. Особливе значення виховної роботи пояснюється тим, що потреба - це 
психологічний стан, який характеризує потяг особистості до конкретних дій, які сприймаються як 
необхідна умова існування. Таким чином у процесі виховання планомірно повинні формувати у школярів 
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саме такий стан, який характеризується як потяг до занять фізичними вправами з метою розвитку своїх 
здібностей, укріплення здоров'я. Без усвідомленого бажання, потреби самих підлітків удосконалювати 
свої фізичні можливості неможливо успішно здійснювати їх фізичне виховання. 

Формування у школярів розумних потреб, в тому числі й потребу фізичного удосконалення, є 
складним та багатогранним педагогічним процесом. Характер потреб і процес їх формування залежить 
від багатьох впливів на дитину зі сторони школи та батьків, засобів масової інформації, літератури. При 
цьому сам учень повинен стати активним учасником процесу формування особистих потреб, від його 
свідомості та активності залежить успіх у цій справі. 

В результаті проведеного нами експерименту  у дітей відмічені позитивні зміни у прояві свого 
ставлення до фізичного вдосконалення. Ці зміни у різних учнів не однакові, і залежать вони від рівня 
потреб, що розвиваються. 

Так нами виявлено, що у групи учнів, яка була байдужа до фізичного вдосконалення, з’явився потяг 
до занять фізичними вправами. У другої - розвинулося справжнє бажання шляхом систематичних вправ 
досягти гарної успішності з фізкультури. У третьої - виникло бажання досягти високих спортивних 
результатів шляхом систематичних тренувань, строгого виконання режиму дня.  

В цілому зростає зацікавленість підлітків своїм здоров’ям, формується спрямованість на фізичну 
досконалість та здоровий спосіб життя. 

Зміцнення та збереження здоров'я школярів – головне завдання фізичного виховання. Виконання 
цього завдання здійснюється шляхом систематичного залучення учнів до рухової діяльності, 
проведенням фізичних тренувань із метою збільшення функціональних можливостей організму, 
заповнення вільного часу дітей заняттями фізичними вправами, що є одним із засобів відвернення їх від 
поганих звичок та пропагандою здорового способу життя. 

Ефективність формування здорового способу досягається в результаті цілісного (інтегративного) 
підходу, що визначається а) вихованням у школярів, їхніх батьків і педагогів аксіологічного підходу, 
спрямованого на освоєння пріоритетних цінностей, пов'язаних не тільки зі збереженням життя і 
зміцненням здоров'я, але і з перекладом цього процесу в розряд, що самоорганізується; б) розробкою 
змісту й особливостей поетапного формування  здорового способу життя учнів; в) підвищенням 
кваліфікації й реорганізацією методичної роботи педагогів через валеологічну спрямованість усього 
навчально-виховного процесу;  г) систематичним педагогічним моніторингом процесу й результатів  
формування здорового способу життя учнів. 

Завданням цієї статті, що є частиною нашого дослідження, є визначення організаційно-
педагогічних умов здорового способу життя підлітків у школах із фізкультурним нахилом. 

Однак слід відзначити, що у шкільній освіті  сьогодні ще не достатньо науково обгрунтована 
система ознайомлення дітей із проблемами формування, збереження і зміцнення здоров'я; всебічно не 
продуманий зміст базових знань із проблеми здоров'я і здорового способу життя, відсутня методика 
розвитку знань про спосіб життя як фактора здоров'я; не розроблені методичні прийоми, за допомогою 
яких ця інформація може бути засвоєною. Випускники загальноосвітньої школи ще не мають у своєму 
розпорядженні необхідних, важливих знань про збереження здоров'я; у них немає навичок ведення 
здорового способу життя; вони не здатні оцінити вплив середовища на здоров'я людини й генофонд 
майбутніх поколінь. Ці аспекти проблеми потребують подальшого дослідження. 
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ГРОМАДЯНСЬКІ ЦІННОСТІ СТУДЕНТІВ АГРОТЕХКОЛЕДЖУ: ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ 

Аналізуються особливості соціокультурної ситуації та підходи до сучасного розуміння проблеми 
формування громадянських цінностей в студентів агротехколеджу 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства одним із головних завдангь постає зміцнення 
його демократичних основ. Участь кожного громадянина у суспільному житті, рівень громадянської 
культури індивидів стає невід`ємною умовою демократичного способу життя. 

Проблема громадянськості індивідів знайшла своє відображення у вітчизняній і зарубіжній філософії 
(Гегель, Платон, В.Плахотний, Л. Сохань). Громадянську спрямованість особистості в онтогенезі 
досліджують і психологи (І. Бех, А. Маслоу, Ж. Пьєже, В. Франкл). До проблеми громадянського 
виховання зверталися Я. Коменський, А. Макаренко, І. Огієнко, С. Русова, В. Сухомлинський, К. Ушин-
ський. В останні роки з проблем громадянського виховання захищено ряд дисертаційних робіт. Однак 
доводиться костантувати, що спеціальні дослідження із проблеми формування громадянських цінностей 
у студентів агротехколеджу – відсутні. 

Нинішній етап формування українського суспільства потребує передусім активізації громадянського 
виховання як основи соціалізації,  розвитку особистості, здатної до демократизації суспільного життя на 
засадах рівності, взаємної відповідальності й почуття власної гідності. Виховання громадянських 
цінностей має допомогти молодим людям долати апатію, навчити здійснювати громадянську діяльність, 
розв`язувати соціальні проблеми. 

Формування громадянських цінностей – це процес засвоєння особистістю соціокультурного досвіду, 
який дозволяє людині відчувати себе юридично, соціально, морально й політично дієздатною. До 
основних громадянських цінностей належить моральна і правова культура, яка виявляється в почутті 
власної гідності, внутрішньої свободи особистості, здатної виконувати свої рольові обов`язки, у 
дисциплінованості, повазі до інших громадян, до держави, владних структур, у гармонійному поєднанні 
патріотичних, національних та міжнаціональних почуттів. 

Утвердження громадських цінностей має здійснюватись із чітко усталеною громадянською позицією. 
Це має бути цілеспрямований творчий педагогічний процес, реалізація якого має здійснюватись для 
розв’язання суперечностейстей, їх подолання в активній, педагогічно спрямованій і взаємопов`язаній 
діяльності студентів і викладачі. 

В час перебування України в складі СРСР навчально-виховна робота в навчальних закладах 
будувалась у відповідності до змісту такого поняття, як "громадянин Радянського Союзу". 
Громадянський патріотизм розглядався як розуміння кожним громадянином органічного зв'язку розквіту 
з процвітанням всієї соціалістичної співдружності. Ідеологія, на якій грунтувалося таке розуміння 
громадянськості, не витримала випробування часом. Нехтування здобутками національної культури у 
вихованні студентів призвели до того, що молода Українська держава успадкувала настрої соціальної 
апатії, національного зречення, байдужості до рідної мови, ерозії моральних норм, девальвації вищих 
духовних цінностей, історичного безпам`янства, національного нігілізму, зневіри у власні сили. 

Реалії життя суверенної України зумовлюють потребу розбудови національних освітніх закладів, у 
яких найповніше здійснюється процес формування громадянських якостей. Актуальність формування 
громадянських цінностей в Україні зумовлюється водночас процесом відродження нації. Для України, 
яка є поліетнічною державою, громадянське виховання відіграє особливо важливу роль ще й тому, що 
воно покликане сприяти, водночас, формуванню соборності України (тому у розумінні політиків часто є 
звернення до української національної ідеї). Саме на базі демократичних цінностей, які є основою 
громадянського виховання, можливі й об`єднання різних етносів та регіонів України за для розбудови й 
вдосконалення суверенної, демократичної держави, громадянського суспільства. Ці процеси потребують 
формування громадянської культури (важливу роль щодо цього відіграють усі ланки системи освіти 
загалом і громадянська освіта та виховання зокрема, особливо в суспільстві перехідному, де вони не 
тільки підтримують, а й закладають основи демократичної ментальності). 

Формування громадянських цінностей у студентської молоді потребує переорієнтації навчальних 
програм, усіх ланок навчально-виховного процесу таким змістом, який відображав би історію, культуру 
рідного краю, його звичаї і традиції. 

Любов до рідної землі, отчого краю, де виросла людина, пошана до батька i матері, світлої пам'яті 
своїх предків, свого родоводу, відчуття належності до свого народу, прагнення пізнати, відстояти його 
духовні i культурні надбання – природні почуття людини кожної національності, що живлять її 
патріотизм. I цей патріотизм вже закодований в дитині утробного періоду й пізніше, з народженням, 
передається їй з молоком матері та починає розвиватися під впливом родинного i навколишнього 
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середовища. Як справедливо зауважував В.О. Сухомлинський, "бути громадянином за шкільною пар-
тою – значить особисто зацікавлено знати свою Батьківщину, її славне минуле, героїчне сучасне и 
величне майбутне... Бути освіченим громадянином нашої Вітчизни – значить любити її такою, якою її  
створили старші покоління, якою вона вийшла з жорстокої боротьби в роки ворожих навал" [6 : 355 - 
356]. 

Завдання та зміст громадянського виховання у сучасних умовах знаходить відображення у "Концепції 
виховання дітей та молоді в системі національної освіти". Вона є програмним документом для 
удосконалення громадянського виховання, зокрема і студентів. Все це потребує перебудови діяльності 
навчальних закладів з урахуванням та переосмисленням завдань громадянського виховання, духовне 
багатство якого сконцентроване, зокрема  в  народознавстві. 

Народознавчий підхід у навчанні сприяє формуванню в кожного студента народного світосприйняття, 
світорозуміння, загальнолюдської моралі (совісті, правдивості, честі, гідності, доброти, справедливості 
тощо), готовності продовжувати і розвивати заповіти батьків і дідів, їх трудові та творчі традиції. 
Народознавча робота в навчальних закладах є однією з найважливіших ділянок реалізації оновленого 
змісту освіти, серцевиною громадянського виховання молоді, формування в неї національної 
самосвідомості. 

Погоджуємось з точкою зору авторів концепції, що на сучасному етапі розвитку суспільства 
складовими громадянського виховання потрібно виділити, перш за все, людинознавство, оскільки 
людинознавчий матеріал має стати могутнім фактором докорінного поліпшення громадянського 
виховання, зокрема й студентів у коледжах. 

У навчально-виховному процесі розкриваються високі, благородні мотиви політичної, громадянської, 
культурної діяльності батьків і дідів. Учні переконуються в тому, що батьки не шкодували сил в ім`я 
свободи народу, розквіту його культури, поліпшення добробуту, що їхні предки творили матеріальні і 
духовні цінності, якими треба пишатися. Усвідомлення себе частиною рідного народу починається в 
процесі засвоєння основ національної культури.  

Національна культура – є  найважливішою складовою громадянських цінностей особистості. Вона 
включає такі гуманістичні риси, як доброта, увага, чуйність, милосердя, толерантність, совість, чесність, 
повага, правдивість, працелюбність, справедливість, гідність, терпимість до людей, повага і любов до 
своїх батьків, до свого роду. Названі якості визначають культуру поведінки особистості. 

У цьому зв’язку особлива роль належить героїко-патріотичній роботі зі студентами, яка сприяє 
формуванню в них високих ідеалів служіння рідній Батьківщині, готовності творчими справами 
збагатити здобутки свого народу. 

Отже, зміст формування громадянських цінностей у студентів коледжу вміщує взаємопов`язану 
діяльність викладачів і студентів, розвиток моральних почуттів і рис поведінки, а саме: любов до 
Батьківщини, відданість їй, активну працю на благо Вітчизни, примноження традицій свого народу, 
бережливе ставлення до історичних пам`яток, традицій, звичаїв рідної України, прагнення до зміцнення 
честі та гідності своєї держави, прив`язаність і любов до рідного краю, хоробрість, мужність, готовність 
захищати Батьківщину; дружба з іншими народами; повага до звичаїв, культури інших країн і народів, 
прагнення до співробітництва з ними. 

Реалізація основних завдань і принципів громадянського виховання у національній системі освіти 
здійснюється за такими пріоритетними напрямками: 

Патріотичне виховання – формування патріотичних почуттів означає вироблення високого ідеалу 
служіння народові, готовність до трудового та героїчного подвигу в ім`я процвітання української 
держави. 

Правове виховання – формування правової культури – прищеплення поваги до прав і свобод людини і 
громадянина (знання Конституції, державних символів – Герба, Прапора, Гімну; знання й дотримання у 
поведінці законів України; активна протидія особам та установам, що порушують закони, завдають 
збитків державі, зазіхають на територіальну цілісність і незалежність України). 

Моральне виховання – прищеплення і розвиток моральних почуттів, переконань і потреби поводити 
себе згідно з моральними нормами, що діють в суспільстві. 

Цілісний  процес громадянського виховання передбачає художньо-естетичну освіченість і 
вихованість особистості. Виховуючи у студентів естетичні погляди, смаки, які грунтуються на народній 
естетиці та на кращих надбаннях цивілізації, громадянське виховання передбачає вироблення у них 
умінь власноручно примножувати культурно-мистецьке надбання народу, відчувати і відтворювати 
прекрасне у повсякденному житті. 

Трудове виховання - формування творчої, працелюбної особистості, умілого господаря, що володіє 
відповідними навичками та вміннями, професійною майстерністю, на основі сучасних знань про ринкову 
економіку, може самостійно віднайти застосування власним здібностям у системі виробництва, науки, 
освіти. 
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Таким чином, викладені зміст, завдання і основні напрямки формування громадянських цінностей у  
студентів розкривають характерні його ознаки і дозволяють формувати громадянина освіченого, 
переконаного, відданого своїй Батьківщині, і разом з тим – активного, який вміє жити і працювати в 
умовах демократизації, в умовах зростаючої економічної і соціальної відповідальності за себе і 
суверенну Україну. 

Тим самим навчально-виховний процес у сучасному коледжі спрямований на виховання   
громадянина-патріота, здатного розбудовувати суверенну Україну, творити себе і своє життя, 
відповідати за власні дії і вчинки, і цим самим впливати на становище і долю класу, коледжу, 
суспільства. Такий громадянин характеризується високим рівнем  національної,  правової  свідомості  і  
самосвідомості, громадянською соціальною відповідальністю, мужністю, готовністю віддано працювати 
в ім'я розквіту України.      

Формування громадянських цінностей  руалізується в активній практичній діяльності, яка сприяє 
поліпшенню умов життя у рідній місцевості, зростанню духовного та матеріального рівня життя народу. 
Формування громадянських цінностей студентів коледжу неможливе без участі останніх у пошуково – 
краєзнавчій роботі. Сьогодні в Україні державна національна програма "Освіта"  визначила стратегію 
розвитку освіти в Україні, пріоритетні напрямки та шляхи "Створення життєздатної системи 
безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей 
постійного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як 
найвищої цінності нації" (Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI ст.). 

Україна вступає в нове тисячоліття. Тому Україна у числі першочергових завдань економічного, 
політичного, державотворчого характеру вирішує адекватні їм завдання громадянського виховання та 
молоді, які нині набувають особливої гостроти. Тим самим визначення основних шляхів формування 
громадянських цінностей студентів має відповідати адекватним суспільним потребам, що виникли на 
перетині життя нашого суспільства. Також враховується соціокультурна ситуація, що суспільство 
здійснює перехід до якісно нового стану, а тому потребує покоління активного, яке вміє жити та 
працювати в умовах демократії, зростаючої політичної, економічної та громадянської відповідальності за 
себе і за державу. Природно, що обґрунтування структури громадянських цінностей та шляхів їх 
формування у студентів потребує подальших як теоретичних , так і експериментальних підтверджень. 
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Анализируются особенности социокультурной ситуации и подходы к современному пониманию 
проблемы формирования гражданских ценностей у студентов агротехколеджа. 
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The peculiarities of sociocultural situation and the approaches to the modern understanding of the problem of 
formation of the civil values of the students of the agrotechcollege are analysed. 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ 
НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

Досліджується проблема формування екологічної культури учнів підліткового віку засобами української 
етнопедагогіки 

В умовах становлення національної системи освіти демократичної України зростає потреба у 
відродженні екологічної культури молодого покоління як духовного джерела формування особистості, 
ефективного засобу зміцнення національної свідомості, формування в майбутніх громадян витончених 
смаків, уподобань, культурного світогляду, утвердження норм та цінностей української культури. Все це 
вимагає змістовної організації і проведення екологічної роботи в школі, оновлення змісту, форм і методів 
екологічного виховання. 

По суті, ставлення школяра до природи свідчить про рівень його культури, його позицію як 
громадянина своєї Батьківщини, оскільки екологічне виховання є одним із елементів патріотичного 
виховання. Однак ці самі дослідження довели, що учні переконані і тому, що природа потребує захисту, 
що вона має велике значення у житті людини, хоча і не знають, що саме вони можуть зробити, щоб 
допомогти збереженню оточуючого середовища. Об'єктивною умовою актуалізації проблем екологічного 
виховання є посилення техногенного навантаження на природне довкілля, невід’ємною частиною якого є 
людина. Забруднення новосинтезованими з’єднаннями водойм, повітря, грунту, зростаюча концентрація 
ексгалатів у атмосфері країни, невиправдане використання отрутохімікатів, катастрофічні наслідки 
Чорнобильської аварії - все це свідчить про те, що екологічні проблеми досягли критичної позначки, 
набули глобальних масштабів. Протягом десятиріч нам прищеплювали нігілістичне ставлення до 
національних традицій природокористування, культури, духовності. Водночас умови життя не сприяли 
розвитку інтересу до екологічних проблем і стурбованості за долю природи, що і спричинило глибокі 
негативні зміни в ціннісно-світоглядній орієнтації суспільства, його пізнавально-формуючій та 
соціально-економічній діяльності в природі. 

З перетворенням України в самостійну державу збереження і примноження в природі природного, а в 
людині - людського повинно стати визначальним орієнтиром політики демократизації суспільства, його 
національного та духовного відродження, процесів формування спеціалістів нової генерації у вищій 
педагогічній школі У країни. 

Однак сучасні психолого-педагогічні дослідження орієнтовані в основному на підготовку вчителя 
загальноосвітньої школи до екологічного виховання учнів, завдання й здійснення екологічного 
виховання лише декларуються в чинних програмах з навчальних дисциплін без чіткого визначення мети, 
змісту, форм і методів професійної підготовки. Тому природно, що сьогодні виникає нагальна потреба 
домогтися відповідності змісту  виховання до вимог сучасного життя і науково обгрунтувати 
необхідність такого чинника, як еколого-педагогічна культура. 

Екологічний виховний досвід репрезентували ще літописці та педагоги Київської Русі (Нестор, 
В.Мономах ін.). В народній педагогіці вихованням екологічної культури займалися Ю.Б.Борев, 
І.А. Зязюн, М.Г.Стельмахович. 

Велике  значення  природи  у  вихованні  дитини  звертали свою увагу  з  давніх  часів Ж - Ж. Руссо, 
Г.Песталоцці, Ф. Дістерверг та ін. А.Гумбольдт та Ж-Ж. Руссо відмічали виховання у дітей "чуття 
природи" як відчуття її благодатного впливу на людину. 

 На значущість екологічного виховання у формуванні культурного світогляду підростаючого 
покоління вказували І.І.Огієнко, С.Ф.Русова, І.М. Стешенко, А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський та ін. 

Становлять певний інтерес психолого-педагогічні дослідження та концепції підготовки педагогів до 
формування особистості засобами природи, висвітлені в працях зарубіжних учених (А.Веднарска, 
А.Гаскель, С.Гаррітсон, Р.Гесс, Д.Кваснічкова, Д.Крофт, М.Студзінська, Р.Хундт, Д.Чіха та ін). 

В ряді дисертаційних досліджень останніх років представлені окремі цінні аспекти з досліджуваної 
нами проблеми (А.П.Іваненко, Т.М.Котик, Н.Є.Кравцова, З.Н.Курлянд, В.К.Майборода, С.П.Миронова, 
Л.С.Плетеницька, Л.М.Саматова, І.Г.Улюкаєва). 

Останніми десятиріччями питання екологічного виховання засобами української етнопедагогіки 
розглядаються в історико-педагогічних працях В.І.Скутіної, Т.І.Мацейків, Є.І.Сявавко , Р.П.Скульського, 
М. Лещенко, Л.Масол, та ін. 

Поряд з цим зазначимо, що теоретичні та методичні аспекти використання виховного потенціалу 
засобів екологічного виховання у процесі формування в учнів екологічної культури ще недостатньо 
розроблені. Відсутні фундаментальні праці, які б стосувалися наукового обгрунтування відбору народно-
екологічних традицій, педагогічних умов, форм і методів, їх застосування у екологічному вихованні 



Л.І. Демчук. Формування екологічної культури учнів засобами української народної педагогіки 

 125 

школярів учнів старших класів. Здійснення аналізу сучасного стану роботи вчителів середніх 
загальноосвітніх закладів, опрацювання шкільних програм підтверджують, що цей резерв народної 
культури не завжди використовується належним чином. Причиною такого становища є, зокрема, низький 
рівень розуміння респондентами культурно-екологічного потенціалу етнопедагогічних  знань,  
відсутність літературних джерел, недостатня орієнтація навчальних дисциплін на даний матеріал. 

Актуальність даної проблеми, її недостатня теоретична та методична розробленість, потреба 
практики зумовили вибір теми дослідження "Формування екологічної культури старшокласників 
засобами української етнопедагогіки ". 

Тому в нашому дослідженні ми визначили такі завдання: вивчити історичний досвід і проаналізувати 
сучасний стан використання засобів та методів екологічного виховання української етнопедагогіки  в 
середніх загальноосвітніх засобів; виявити сутність, культурні, соціально-педагогічні функції 
етнопедагогічних знань, для ефективної організації класної, позакласної роботи з підлітками; 
обгрунтувати педагогічні умови реалізації розробленого змісту, використання етнопедагогічних знань в 
екологічному виховання школярів підліткового віку. 

Я.О.Коменський підкреслював у "Великій дидактиці" важливу роль натуральних об´єктів у засвоєнні 
учнями природних понять. Він радив починати навчання з загальних спостережень над об´єктами, "добре 
впливають на почуття та уяву", маючи на увазі природне оточення людини. Великий педагог 
К.Ушинеький неодноразово підкреслювали важливість впливу природи на виховання дитини.  

В.О.Сухомлинський та А. С. Макаренко у виховній роботі з дітьми відводили велику роль і  значення 
природі, оточуючому середовищу. А. С. Макаренко створив на практиці та теоретично осмислив 
методику екологічного виховання. Спираючись на високі та благородні принципи людського виховання, 
видатний педагого прийшов до висновку: природа – це не якесь символічне багатство – це, перш за все, 
праця десятків і сотень поколінь, що поливали своїм потом рідну землю і передавали її своїм нащадкам. 

Багато слушних порад стосовно екологічного виховання дав В.О.Сухомлинський. У системі роботи 
педагога передусім видно прагнення та вміння реалізувати взаємодію з природою у навчально-
виховному процесі. Він наводив переконливі докази та варті уваги пропозиції щодо використання 
природи, оцінюючи оточуюче середовище як " постійне джерело знань". В цьому велика мудрість 
педагога. В.О.Сухомлинський неоднаразово підкреслював, що якщо в дитинстві людина переживає 
почуття захоплення рідною природою, якщо, затамувавши подих, вона слухає розповідь вчителя про її 
красу, то в цей час пробуджується пульс живої думки дитини.  

Психологи (В.Крутецький, Н. Менчинська та ін.) відзначають, що на різних етапах свого життя 
школярі по-різному усвідомлюють та сприймають навколишнє. Діти по своїй природі (від народження) 
люблять тварин, рослин. Цю вроджену ознаку слід враховувати у подальшому навчанні та вихованні. 

Так на думку психолога А. П. Сидельникова, головною умовою успішного формування в учнів 
екологічної культури є вміле поєднання навчального матеріалу екологічного змісту із практичною 
діяльністю школярів у природничому середовищі. 

Психолог О.Кудрявцева наголошує на необхідності систематичного підходу до екологічного 
виховання,який передбачає поєднання знань, переконань – готовності до діяльності – безпосередньої 
діяльності. 

Дослідження переконливо доводять, що дитина повинна знаходитись під постійним виховуючим 
впливом матеріальної та духовної культури свого народу. Для досягнення позитивних результатів 
екологічного виховання слід брати до уваги вікові та індивідуальні особливості школярів, їх риси 
характеру, здібності і потреби. Екологічна освіта й виховання здійснюється в сучасній школі  на 
міжпредметній основі, одним із її принципів є міждисциплінарність. Тому вчителям, які викладають цей 
курс, варто з'ясувати, яких екологічних знань та вмінь набули школярі, вивчаючи природознавство, 
біологію, географію, фізику, хімію. Це допоможе уникнути зайвого дублювання, що, зрештою, 
призводить до втрати учнями інтересу до предмету. 

Виховання емоційної культури учнів - складна ділянка роботи. У народі кажуть: суть виховання – у 
вихованні почуттів. Глибокі почуття облагороджують інстинкти, становлять сутність і зміст душі 
людини. Треба брати до уваги, що, формуючи якості особистості, риси характеру учнів, необхідно, 
насамперед, виховувати в них відповідні почуття. 

Позитивні емоції - могутній стимул здобуття знань про рідний край, природу, життя наших предків. 
Осмислення їхнього прагнення свободи, долання неймовірно важких обставин, ратні подвиги, 
винахідливість в побуті і праці, краса людських стосунків та інше викликає в учнів відповідні пере-
живання, виховує глибокі почуття. 

Завдяки засобам народознавства, учням передаються у спадок емоційне, естетичне і моральне 
багатство народної душі, її висока краса. 

Велику роль в цьому відіграє українська національна символіка, народні символи, які мали певне 
екологічне спрямування. 
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Національна символіка і народні символи розвивалися й встановлювалися протягом століть, вони 
містять у собі філософський, політичний, ідейно-моральний, естетичний зміст. Символіка концентрує 
конкретно-історичний матеріал, який відображає доленосні події, факти в житті історії народу, виконує 
функцію консолідації нації, об'єднання споконвічних українських земель в єдину суверенну й незалежну 
державу, виховує в учнів благородні почуття. 

Українська національна символіка веде свій початок з Київської Русі. Вона є своєрідним 
відображенням самобутності національної культури на всьому терені її історичного розвитку, за всіх 
суспільних формацій. 

Кожний народ, кожна країна має свої рослинні символи. Калина в Україні символізує духовний потяг 
до свого рідного краю, до рідної землі. З калиною порівнюють все найкраще, називаючи це "дивом 
калиновим". 

Українське село важко уявити без верби. У народі кажуть: "Де верба, там і вода". Верба - це символ 
побачень, вона символізує згоду. Верба - це символ весни, пробудження природи, згадується вона й в 
релігійній міфології. 

Після верби та калини найбільш опоетизованими є тополя та дуб. Юнок, дівчат, жінок порівнюють із 
тополею, а юнаків та чоловіків з дубом: "Струнка, як тополя", "Міцний та рослий, як дуб". 

В одній з українських пісень співається: "Калина з хмелем любувалась... " Хміль – ще один 
рослинний символ. Він символізує розум, мудрість, його часто вишивали на рушниках. 

Із сумом оспіваний в українських піснях явір. Явір – це символ печалі, нещастя, смутку, свідок смерті 
та вбивства. Вода, яка тече з-під явора, – символ плачу. 

Барвінок - це символ весілля, достатку, символ здоров'я і життя. Барвінок в Україні супроводжує все 
життя людини. 

Особливе ставлення українців до маку. Мак - краса й ошатність, але й скороминущість. Ще маківка 
символізує розум. 

Говорячи про рослинні символи, не можна не згадати й гарбуз – символ відмови дівчини старостам, 
що прийшли її сватати. 

Крім рослинних символів, є в Україні й свої символи, пов'язані з птахами. 
Лелечине гніздо – окраса української оселі. Лелека є багатозначним символом. З ним пов'язують 

народження дитини, лелечина вірність є символом любові до рідної землі, до рідної оселі. У дитячих 
іграх, віршах, піснях досить часто згадується зозуля. Зозуля -символ жіночий, материнський. Зозуля – 
добрий Вісник, пророчиця, правдомовець. Соловей – символ веселощів, задоволення. Почути голос 
солов'я – ознака щастя. Пара голубів – символ вірної любові й злагоди в сім'ї, тому вони обов'язково 
мають бути на родинному рушникові.  

Отож, коли екологічне виховання здійснюється на належному рівні протягом всього навчання в школі 
(і поза нею), то його результатом буде сформована екологічна культура людини, що характеризується 
різноманітними глибокими знаннями про навколишнє середовище, наявністю світоглядних цінісних 
орієнтацій щодо природи, набуттям умінь і досвіду вирішення екологічних проблем (насамперед на 
місцевому та локальному рівнях). 
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МОРАЛЬ ЯК КАТЕГОРІЯ ФІЛОСОФСЬКОГО ПОСТМОДЕРНІЗМУ 

В статті зроблено спробу проаналізувати мораль як філософську категорію в історичному аспекті та 
виявити значення моральності на сучасному етапі розвитку українського суспільства. 

В сучасних умовах, коли динамiчна i iнодi непередбачена соцiально-полiтична обстановка в країнi 
значно ускладнила виховний процес, коли пiдростаюче поколiння, ввiбравши в себе всi недолiки 
суспiльства в його переломний перiод, стає все бiльше таким же непередбаченим, проблеми моральностi, 
моральної культури виходять на одне з перших мiсць. Чим викликаний iнтерес широкої громадськостi до 
проблем моральностi? На нашу думку, принципово важливим є чималий дефiцит цiєї якостi у громадян 
українського суспiльства.  

Вдумаймось у тi трагiчнi подiї, якi були нещодавно, та й нині дають знати про себе: аварiя у 
Чорнобилi, частi прояви соцiально-економiчних непорозумiнь, недостатньо продуманi шляхи 
нормалiзацiї полiтичного та психологiчного клiмату тощо. А про що свiдчать факти зростання 
злочинностi? А сiмейнi справи? Численнi факти розлучень, велика кількість абортiв... Прочерки у 
свiдоцтвах про народження в графi "батько"… Скiльки дiдусiв та бабусь у будинках для людей похилого 
вiку при здорових та добре забезпечених дiтях та внуках? Величезний дефiцит моральностi i у наших 
повсякденних мiжособистiсних стосунках на вулицi, у транспортних засобах, в установах та органiзацiях, 
на пiдприємствах тощо. Взагалi, питання поваги один до одного, милосердя є одним з найпроблемнiших. 

Дехто скаже: при чому тут моральнiсть, адже згаданi та інші подiбнi явища - наслiдок прояву певних 
подiй. Ми цього не заперечуємо, та запитуємо: чи мали б мiсце цi подiї, явища, коли б вiдповiднi особи 
були високоморальними? Гадаємо, що нi. Почуття обов'язку, вiдповiдальностi, милосердя, совiстi стали б 
могутньою стiною на шляху до дiй, якi ведуть до зла, трагедiї. 

Останнiм часом представники всiх верств нашого суспільства активно заговорили про моральнiсть. 
Цiй проблемi чимало уваги придiляється не лише вченими-суспiльствознавцями, письменниками, 
працiвниками культури, практиками рiзних галузей дiяльностi. Успiшне розв'язання завдань формування 
моральності на сучасному етапi розвитку освiти в Українi великою мiрою залежить вiд глибоко 
продуманого, творчого використання педагогiчної спадщини минулого. Морально-духовнi надбання 
український народ формував ретельно, дбайливо, протягом тисячолiть. З найдрiбнiших деталей, якi 
шлiфувалися реалiями життя впродовж тривалого iсторичного перiоду, формувались основи 
нацiонального морально-духовного багатства. Питання моральностi займають помiтне мiсце в 
теоретичнiй спадщинi мислителiв давнини. Так, один з родоначальників давньокитайської фiлософiї Кун 
Фуцзи /Конфуцiй/ (551-479 до н. е.) вченню про моральнiсть придiляв надзвичайно велику увагу. У 
центрi його роздумiв про це явище - поняття "взаємнiсть", "золота середина", "людинолюбство", якi у 
сукупностi складають "вiрний шлях" /дао/. "Люди, що йдуть цим шляхом, житимуть щасливо", - 
говорить китайський фiлософ. Основна iдея вчення Конфуцiя - не роби іншим того, чого не бажаєш собi 
[13: 33-34].  

В Індiї у XIII-VII ст. до н. е. анонiмно створюються дофiлософськi твори Упанiшади /ирапi - sad - 
сидiти бiля, тобто сидіти бiля нiг вчителя/. У цих творах пропагується чеснiсть, правдивiсть, ненасилля, 
спiвчуття до ближнього та iншi позитивнi моральнi норми [ 13: 69]. 

З античних авторiв, насамперед, слiд назвати Гесiода, його "Труди i днi". Гесiод висловлює думку: 
людина тим i вiдрiзняється вiд тварин, що знає, що таке добро i зло. Вiн закликає дотримуватись у життi 
мiри: "Мiри у всьому дотримуйся". Вiдомо, що iдея мiри, норми згодом (та й сьогоднi) зайняла одне з 
помiтних мiсць в етицi та психологiї [13: 79]. 

Чимало мiркувань з питань моральностi висловив фiлософ Демокрiт (близько 530-470рр. до н.е.). 
Мету виховання вiн вбачав у досягненнi добродiйностi, а його основу - у здатностi до сорому. Щастя, за 
Демокрiтом, не в багатствi, а у правдивостi, правдi. "Не тiлеснi сили i грошi, - говорить вiн, - роблять 
людей щасливими, а правдивiсть i багатостороння мудрiсть" [3: 209]. 

Цiннi думки стосовно моралі були сформульованi давньогрецьким фiлософом Сократом (469-399рр. 
до н.е.). Вищим проявом моральностi філософ вважав добродiйнiсть, сутнiсть якої вiн бачив у знаннях. 
Звiдси Сократ робив висновок, що достатньо людинi оволодiти поняттями про добродiйнiсть та благо, i 
вона стане моральною, оскiльки "зло здiйснюється через незнання".  

Помiтне мiсце у розробцi питань моральностi займає давньогрецький фiлософ Платон (427-347рр. до 
н.е.). Великої уваги заслуговують його дiалоги "Хармiд" (про розсудливiсть), "Єфтифрон" (про 
благочестя), "Протагор" (про добродiйнiсть), "Георгiй" (боротьба з софiстикою, питання про 
добродiйнiсть). Основна ідея цих творів - iдея блага, яке задовольняє всi вимоги високої добродiйностi. 
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Особливостi моральної свiдомостi використанi Платоном для теологiзацiї всього навколишнього свiту. 
"Етичне, - стверджує вiн, - властиве всiй природi i всьому психiчному" [13: 48]. 

Чимала заслуга у розробцi проблеми моральностi належить великому давньогрецькому фiлософу 
Арiстотелю (384-322рр. до н.е.). До нас дiйшли такi його твори: "Нiкомахова етика", "Євдомова етика",  
"Велика етика", "Полiтика", "Про душу" та iн. Слiд зазначити непохитну вiру Арiстотеля у можливостi 
людини в моральному становленнi. Вiн обстоював iдею, згiдно з якою "у нашiй владi бути моральним 
або порочним", "добродiйнiсть не дається нам вiд природи". Моральнiсть - це надбання душi. У 
досягненнi добродiйностi важливе мiсце вiн вiдводив знанням, навчанню прекрасного: "...У вихованнi 
першу роль має вiдiгравати прекрасне, а не дико-тваринне" [13:38]. Знання, як справедливо зазначає 
Арiстотель, ще не гарантують добра, як це стверджував Сократ.  

З давньоримських фiлософiв проблеми моральностi розв'язували Тiт Лукрецiй Кар (близько 99-55 до 
н.е.), Луцiй Анней Сенека, Плотiн та iн.  

Мораль, моральнiсть, совiсть привертали до себе увагу i дiячiв та широку громадськiсть 
Середньовiччя. Оригiнальною пам'яткою XII столiття є "Повчання князя Володимира Мономаха своїм 
дiтям". У "Повчаннi" вмiщено такi поради: любити батькiвщину; бути працелюбним; бути гуманним; 
бути чуйним до людей та iн [13: 57]. 

Видатний французький мислитель Мiшель Монтень (1533-1592) закликав: "... Нехай совiсть i 
добродiйнiсть учня знаходять вiдображення в його мовленнi i не знають iншого керiвника, окрiм  
розуму" [13: 71]. 

Помiтно активiзувалась фiлософська думка в галузi моральностi у перiод переходу вiд феодалiзму до 
капiталiзму та буржуазних революцiй. Саме у цей перiод розгортається дiяльнiсть англiйського фiлософа 
Джона Локка, французьких мислителiв Жан-Жака Руссо, Клода-Адрiана Гельвецiя, Денi Дiдро, 
швейцарського педагога Генрiха Песталоццi, українського мислителя Г. С. Сковороди, росiйських дiячiв 
М. В. Ломоносова, М. І. Радищева та iн [5;1]. 

Провiдним началом свiтобачення Г.С.Сковороди була любов до людини, народна мрiя про щастя, про 
"сродну працю" як умову досягнення вищого морального iдеалу. Як великий гуманiст, вiн вiдстоював 
права людини на земне щастя й справжнє добро. Його педагогiчнi погляди грунтувалися на здоровому 
оптимiзмi, пошуках шляхiв до людського щастя, морально-духовного удосконалення людини i 
суспiльства в цiлому. [10:112–129]. 

Видатний фiлософ другої половини XVIII i початку XIX ст. Іммануїл Кант одне з найважливiших 
завдань виховання вбачав у формуваннi моральної сфери особистостi. "Слiд, - говорив вiн, - звернути 
увагу на виховання моральностi. Людина повинна не тiльки бути придатною для всякого роду цiлей, а й 
виробити такий спосiб мислення, щоб обирати виключно добрi цiлi. Добрi цiлi є такi, якi за необхiднiстю 
схвалюються усiма i можуть бути в один i той самий час цiлями кожного". [7: 454]. Кант писав: 
"Насправдi, як можна зробити людей щасливими, не роблячи їх моральними i мудрими". [7: 454]. 

У теоретичнiй спадщинi видатного представника нiмецької  класичної фiлософiї Г. В. Гегеля помiтне 
мiсце займають i питання моральностi. Зокрема, в його роботi "Система моральностi" є ряд цiкавих 
думок як iз загальних аспектiв цiєї проблеми, так i з одного з найважливiших компонентiв моральностi – 
совiстi [1: 34].  

Прогресивнi погляди на морально-духовне становлення особистостi знайшли своє вiдображення у 
працях видатних гуманiстiв минулого i теперiшнього столiть В. І. Вернадського, В. В. Рудика, 
І. Швейцера, Ж. П. Сартра, А. Печчi, А. Ейнштейна, М. О. Бердяєва. 

Зауважимо, що проблема моральностi привернула до себе увагу цiлого ряду радянських авторiв - 
таких, як П. П. Блонський, Л. І. Божович, М. І. Болдирев, Л. С. Виготський, Д. І. Водзiнський, 
М. К. Гончаров, Л. Ю. Гордiн, Б. П. Єсипов, Г. Є. Залеський, І. М. Краснобаєв, І. А. Каїров, 
Ф. Ф. Корольов, Є. С. Козлов, О. П. Кондратюк, Є. К. Матлiн, І. С. Мар'єнко, Л. С. Сапожнiкова, 
І. Ф. Харламов та iн.  

Як бачимо, проблема моралі людини привертала увагу багатьох відомих мислителів на різних етапах 
становлення науки. Мораль - це форма суспiльної свiдомостi, що являє собою сукупнiсть принципiв, 
вимог, норм i правил, якi регулюють поведiнку людини в усiх сферах її суспiльного життя. В моралi 
вiдбиваються цiнностi, що склалися в суспiльствi, в нормах поведiнки людей, якi закрiпленi в поняттях 
добра, честi, совiстi, справедливостi тощо. Усi цi поняття мають оцiнний i регулюючий характер [8:25]. 
Мораль вступає в свої права тодi, коли виникає потреба оцiнювати поведiнку людини з позицiй добра 
або зла, справедливостi чи несправедливостi, вiдповiдальностi чи безвiдповiдальностi. Мораль - це певна 
вимога, велiння, що його висуває перед людиною суспiльна думка або голос власного сумлiння; там, де 
такi вимоги вiдсутнi, де вiд людини нiчого не вимагається, - немає й пiдстав говорити про мораль.  

Про моральність людини судять за її поведінкою, але поведінка – поняття досить широке і охоплює 
майже всі сторони людського життя. Тому для розкриття його моральної сутності необхідно виділити 
якусь найменшу одиницю, яка б зберігала властивості цілого. Такою найменшою одиницею поведінки, 
на наш погляд, є вчинок. Із вчинків складається поведінка. Поведінка – це сукупність вчинків, які 
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характеризують загальне моральне обличчя людини, її ставлення до суспільства, інших людей і до 
самого себе. Графічно структуру поведінки можна подати так: 

 
 
 
  
 
 
 

 
Формування моральної свідомості індивіда є однією з головних проблем моралі. Воно відбувається 

значною мірою у процесі етичної освіти і призначено озброїти знанням моральних норм і правил 
культурної поведінки. Формування моральної свідомості та поведінки підлітків – єдиний, нерозривний 
процес. Моральнi дiї, навички, поведiнка реалiзуються в стандартних, нестандартних та екстремальних 
ситуацiях. Нестандартнi й екстремальнi називають ситуацiями морального вибору. В таких випадках на 
основi наявних знань необхiдно прийняти правильне рiшення [11]. 

Моральнiсть - один iз основних способiв нормативної регуляцiї дiй людини в суспiльствi.  
Вiдомим американським психологом Лоуренсом Колбергом (1927-1987) розроблено еволюцiйну 

теорiю розвитку моральних суджень особистостi. Розвиваючи висунуту Ж. Пiаже i пiдтриману Л. С. 
Виготським iдею, що розвиток моральної свiдомостi дитини проходить паралельно його розумовому 
розвитку, Колберг видiляє в ньому декiлька фаз. Ця теорiя вважається сьогоднi однiєю з основних у 
сферi морального розвитку особистостi.  

Аналiзуючи проблеми вiдношення молодi до суспiльства, його iсторiї, культурної спадщини, можна 
стверджувати: за останнi 8-10 рокiв молодь стала недооцiнювати духовно-моральнi цiнностi. Рiзко 
визначилась тенденцiя до бездуховностi, втрати моральних критерiїв суспiльної поведiнки, зниження 
фiзичного здоров'я молодi. Щоб виявити життєву позицiю учнiв, була проведена гра "На безлюдному 
островi": 

У корабельнiй аварiї вижила тiльки ваша група. Морськi хвилi прибили вас до берега безлюдного 
острова. На островi досить їжi, щоб вижити, якщо працювати разом над вирощенням i збиранням 
врожаю; погода тепла, отже, не треба особливо думати про дах над головою. Проте, вiрогiднiсть 
того, що вас  знайдуть дуже мала. Для того, щоб вижити, треба дотримуватись певних "норм 
поведiнки". 

Учнi самостiйно формують групи по 3-5 чоловiк (у кожнiй групi має бути непарна кiлькiсть учнiв). 
Завдання: визначити норми поведiнки на островi допоможе простий унiверсальний принцип (для 
прикладу кiлька записати на дошцi, зокрема: все найкраще для бiльшості; правий той, хто сильнiший; 
живи сам i давай жити iншим; все залежить вiд ситуацiї). За визначений час потрiбно обрати принцип 
побудови суспiльства на островi й придумати не менше трьох практичних правил або норм поведiнки, 
якi за суттю вiдповiдали б обраному моральному рiшенню. Гра виявила суттєвi недолiки у моральному 
вихованнi школярiв. Дiти не достатньо вникають у суть моральних принципiв, виявляють iнертнiсть при 
вирiшеннi завдань морального характеру, власнi потреби ставлять вище колективних (бiля 60%). 
Принципи, якi були застосованi в грi, наочно показали дiтям три типи вiдношень мiж людьми, якi лежать 
в основi будь-якої системи:  1.Як мені треба ставитись до самого себе? 2.Як нам треба ставитись один до 
одного? 3.Якою повинна бути загальна мета і як вона впливає на кожного зокрема, і на суспільство в 
цілому? 

Першому типу вiдношень вiддали перевагу 58 % учнiв, 18% - другому типу, 14% - третьому, а 10% - 
виявили абсолютну iнертнiсть. 

Розв'язання цього завдання вимагало певних моральних знань та здiбностей, яких у дiтей на даному 
етапi було недостатньо. Для того, щоб визначити, що ж учнi цiнують найбiльше, ми запропонували 
вирiшити такi завдання морального змiсту: 1. Йде контрольна робота. Ти виконав роботу  правильно. 
Твiй друг не знає матерiалу i просить тебе дати йому переписати роботу. Що ти зробиш? 3. Група 
товаришiв /весь клас/ умовилась зiрвати урок. Що будеш робити ти? 4. Пiд час перерви один iз твоїх 
товаришiв розбив вiкно. Ти випадково бачив це. Товариш не хоче зiзнатися. Чи назвеш ти вчителю його 
iм'я? 7. Прогулюючись ви знайшли сумку з великою сумою грошей. Що ви зробили б?  8. Ваш друг 
виявився причетний до мiсцевої злочинної органiзацiї i просить вас переховати якийсь нелегальний 
товар. Що ви йому вiдповiсте? 

Результати дослiдження висвiтлено в таблицi 1. 
Отже, проведене дослiдження показує недостатнiй рiвень засвоєння моральних понять та норм у 

пiдлiткiв. А життєва практика доводить, що вiдсутнiсть можливостi подальшого розвитку, зокрема 
морального, неминуче призводить до деградацiї, до повернення на нижчi, егоїстичнi рiвнi свiдомостi. 
Безумовно, кризовi явища у суспiльствi спiввiдносяться з рiвнем свiдомостi громадян, з їх ментальнiстю. 

Поведінка 

Система ставлень  
(цілей, намірів, мотивів) 

Система дій (станів) 
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Але ж нове поколiння, з яким в усi часи пов'язуються сподiвання на полiпшення суспiльного життя, 
повинне вирiзнятися iнтелiгентнiстю, високим рiвнем свiдомостi. Людина повинна пiднятися на вершину 
моральної доблестi, що й визначатиме вiдповiдний процент нашого добробуту в недалекому 
майбутньому. 

Таблиця 1. 
 

МОТИВИ КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ В % 

Страх покарання 8,2 
Сподівання на винагороду 58 
Схвалення інших 6,8 
Повага до закону 13,4 
Потреба діяти розумно і шукати компромісу 9,5 
Почуття самоповаги і дотримання власного 
морального кодексу 

4,1 

 
Людина здатна досягти чогось путнього тільки тоді, коли вона має мужність бути собою, приймати 

свій жереб, свою історичну й особисту відповідальність. Саме цьому, власне, і вчить справжня 
моральність, і саме ці її уроки набувають у наш час особливого значення. 
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Маевская Л. Л.  Нравственность как категория философского постмодернизма. 

В статье сделано усилие проанализировать нравственность как философскую категорию в 
историческом аспекте и выявить значение нравственности на современном этапе развития 

украинского общества. 

Maevska L.L. The morals in the philosophy of the postmodernism. 

An attempt is made at the analysis of the morals as philosophical category in the historical aspect, as well as at 
the clearing up of the meaning of the morals at the modern stage of development of the Ukrainian society. 
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РОЛЬ ВЧИТЕЛЯ ПРИ ФОРМУВАННІ СВІТОГЛЯДУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ  
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ  ІНТЕГРОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

У статті автор розглядає формування молодших школярів в умовах впровадження інтегрованої 
технології. 

Великий вітчизняний досвід та зарубіжна практика засвідчують, що успіх в освіті досягався скрізь 
лише за умови концепційної цілісності, безперервності та динамічних трансформацій навчально-
виховних закладів. При цьому кожен заклад постійно вибирає профорієнтацію, засоби та форми 
досягнення мети, але всі вони зобов’язані забезпечити опанування базового змісту і обсягу освіти, 
загальнодержавного (європейського) рівня знань та умінь, керуватися світовими критеріями і 
стандартами. 

Розв’язання зазначених проблем неможливе без істотного наближення навчально-виховного процесу 
до реального життя, подолання характерного для минулих часів розриву між шкільною і навколишньою 
дійсністю, а також розірваності,  фрагментарності, "предметності" змісту навчання, які не лише 
перешкоджають розвитку цілісного уявлення про навколишній світ, не лише гальмують розвиток 
ціннісного ставлення до явищ живої і неживої природи, а  й є основною причиною зниження мотивації 
навчання. Учневі проблематично засвоювати, різко зростаючий з кожним роком, обсяг наукової 
інформації, яка на сьогодні складає основу змісту освіти в традиційному розумінні цього слова. 
Головним завданням школи має стати підготовка молоді до самостійного і доцільного використання 
наявних джерел інформації, розвиток навичок  самоосвіти і самореалізації. Це завдання зв’язане з 
переходом від "хвилинного", ситуативного орієнтування до пошуку і використання позаситуативних    
орієнтирів, до використання системи знань як "універсальної" орієнтувальної основи. 

Таким чином, головний стратегічний напрям розвитку світової та вітчизняної системи освіти лежить 
в площині вирішення проблем розвитку особистості учня та вчителя, технологізації цього процесу. 

В умовах цієї парадигми освіти вчитель найчастіше виступає в ролі організатора всіх видів діяльності 
учня як компетентний консультант і помічник. Його професійні вміння повинні бути спрямовані не 
просто на  контроль знань та умінь школярів, а на діагностику їх діяльності та розвитку. Це значно 
складніше, ніж традиційна освіта. 

Гуманізація освіти, її орієнтація на розвиток особистісного потенціалу учня, запобігання безвиходів її 
розвитку змусили школу перейти на технологічний етап розвитку. При цьому процес навчання повинен 
бути психологічно і валеологічно обґрунтований та інструктований. 

Проблема сьогодні полягає в тому, щоб надати вчителю методологію вибору та механізм реалізації 
відібраного  вченими змісту освіти в реальному навчальному процесі як з урахуванням інтересів та 
здібностей учнів, так і його особистої творчої індивідуальності. Окремі  форми і методи навчання 
повинні поступитися цілісним педагогічним технологіям загалом і технології навчання зокрема. 

Двадцять років тому технологічний підхід майже не використовувався у вітчизняній практиці. Перші 
спроби зробили  Т.А. Ільїна та М.В. Кларин під час аналізу іноземного досвіду. Однак представників 
традиційної педагогіки лякає сьогодні виробничий термін "технологія". Її розуміють як процес з 
гарантованим результатом, що, на перший погляд, важко переносити в педагогічні явища. 

Думки про технологізацію освіти висловлював ще Я.А. Коменський. Він виділив таке вміння 
правильно визначати мету, обирати засоби досягнення її та формувати правила користування цими 
засобами. Елементи технологічного підходу можна знайти і в працях більшості видатних іноземних та 
вітчизняних педагогів, таких як Н. Дістервег, І.Г. Песталоцці, Л. М. Толстой, А.С. Макаренко, 
В.О. Сухомлинський та інших. 

Розвиток педагогічної технології у світовому просторі можна умовно розділити на три етапи, кожен із 
яких характеризується перевагою тієї чи іншої тенденції. 

Основною тенденцією першого етапу (1920-1960-ті роки) було підвищення якості викладання, яке 
розглядалося як єдиний шлях, що приводив до ефективного навчання. Здійснювалися спроби підвищення 
ефективності викладання шляхом підняття інформаційного рівня навчання при використанні засобів 
масової комунікації. 

Другий етап  (1960-1970-ті роки) характеризувався перенесенням акценту на процес навчання, що 
пов’язано з розвитком концепції програмованого навчання, яке вимагало суворого врахування вікових та 
індивідуальних відмінностей учнів. Увага до процесу навчання призвела до усвідомлення факту, що саме 
він визначає методику навчання та є критерієм успіху в цілому. 

Наслідком застосування машинного та програмованого навчання в США стала індивідуалізація та 
персоніфікація навчального процесу. Якщо до 1960 року навчальні посібники були призначені для 
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навчання групи учнів, то з 1960 року індивідуалізація навчання стала центральним пунктом планування 
виробництва засобів навчання. Як засіб індивідуалізації навчання навчальна програма у цих проектах 
була поділена на порції, до яких було розроблено інструкції, відібрано дидактичний матеріал, 
аудіовізуальні та інші засоби навчання. Ці порції дістали назву "модулів", "одиниць навчання", 
"навчальних пакетів". 

Третій етап, сучасний, характеризується розширенням сфери педагогічної технології. Раніше її 
функції зводилися, фактично, до обслуговування процесу навчання, розробки методів і навчальних 
засобів. До засобів навчання належать: документи, матеріальні об’єкти, люди, взаємодія з якими веде до 
здобуття знань. Засоби навчання поділяються на навчальні засоби, які фахово створені для навчання, та 
об’єкти довкілля. 

Характерною тенденцією розвитку сучасної педагогічної технології є використання системного 
аналізу у вирішенні практичних питань, пов’язаних зі створенням та використанням навчального 
устаткування та технологічних засобів навчання. Головним критерієм  системного аналізу на всіх рівнях 
(від планування навчальних засобів до впровадження їх у процес навчання) загалом є критерій 
оптимальності. 

У вітчизняну педагогічну науку й освіту міцно ввійшло поняття "педагогічна технологія" ("освітня 
технологія"). У його розумінні й вживанні існують великі розбіжності серед учених  і практиків. 

• Педагогічна технологія – це змістова техніка реалізації навчального процесу (В.П. Безпалько). 
• Педагогічна технологія означає системну сукупність і порядок функціонування всіх 

особистісних, інструментальних і методологічних засобів, використовуваних для досягнення мети 
(М.В. Кларин). 

• Педагогічна технологія – системний метод створення, застосування і визначення всього 
процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів, їх взаємодії, що 
своїм завданням вважає оптимізацію форм освіти (ЮНЕСКО). 
Педагогічна технологія у загально педагогічному розумінні характеризує цілісний освітній процес з 

його метою, змістом і методами навчання. 
Що ж необхідно для того, щоб реалізувати модель особистісно-орієнтованого навчання в школі? 

1. Прийняти концепцію навчального процесу не як об’єднання навчання і виховання, а як 
розвиток індивідуальності, становлення здібностей, де навчання й виховання органічно пов’язані. 

2. Визначити характер стосунків основних учасників навчального процесу: керівників, учителів, 
учнів, батьків. 

3. Визначити критерії ефективності інноваційності освітнього процесу. 
Засоби досягнення вчителем цієї мети: використання різноманітних форм та методів організації 

навчальної діяльності, що сприяє розкриттю суб’єктивного досвіду учнів; створення атмосфери 
зацікавленості кожного учня в роботі класу; стимулювання учнів до висловлювання, використання 
різних способів виконання завдань, без будь-якого страху помилитись чи отримати неправильну 
відповідь тощо; використання під час уроку дидактичного матеріалу, який дає можливість учневі 
вибрати найбільш значимі для нього засоби та форму навчального змісту; оцінювання діяльності уже не 
тільки за кінцевим результатом (правильно-неправильно), а й за процесом його досягнення; створення 
педагогічних ситуацій спілкування на уроці, що сприяють кожному учневі проявляти ініціативу, 
самостійність, вибірковість у способах роботи, створення умов для природного самовиявлення учнів. 

Над перспективою відродження і розвитку освіти ми працюємо вже 10 років на Миколаївщині. В 
основу нами розробленої інтегрованої технології покладено ідею гуманізації і гуманітаризації освіти. 

"Від дитини – до навколишнього світу, від навколишнього світу – до дитини" – така головна мета 
технології. Виробляючи цілісне бачення світу, дитина  поступово розуміє, якою вона хоче бути, що для 
неї є головним у світі та найбільш важливим у житті. Дана модель технології розглядається як цілісна 
система, загальною спрямованістю якої є різнобічний розвиток особистості дитини, формування основ 
цілісного сприйняття картини світу, правильного орієнтування в об’єктивній дійсності та успішної 
діяльності в ній. 

Технологія являє собою комплекс взаємопов’язаних компонентів. Зміст кожного компонента 
органічно інтегрується в зміст інших компонентів, збагачуючи  і доповнюючи їх. Перехід від компонента 
в технології визначається розвитком і розгортанням змісту попередніх структур у системі пізнання 
дитиною картини світу. 

При означенні змісту навчально-виховного процесу ми використовуємо особистісно-діяльнісний 
підхід, який полягає в тім, що цей зміст означається певними сторонами особистості дитини та 
інтегрованою діяльністю, що формує первісні форми світогляду дитини та її особисті якості й 
відношення. При цьому нами передбачається, що і навчання, і виживання в процесі цього навчання 
формує не всю особистість дитини взагалі, а найбільш суттєві її сторони за допомогою набору 
діяльностей. Таким чином здійснюється не тільки становлення дитини, а її загальний розвиток. 
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Сфери життєдіяльності становлять цілісну систему, котра допомагає дошкільникові та молодшому 
школяреві засвоювати реальну дійсність в її цілісності при всій різноманітності форм. 
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ДІАЛЕКТИКА ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ У СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ 
(на прикладі розвитку польської етнонаціональної меншини Житомирщини) 

У статті аналізуються моделі діалектичної взаємодії державницької та інонаціональних культур на 
прикладі розвитку польського шкільництва на території сучасної Житомирщини 

Українська держава, як етносоціальний організм, поряд з основною етнічною спільністю має численні 
іноетнічні вкраплення (площинні і точкові) - уламки етнікосів, ядра яких знаходяться в інших 
етносоціальних організмах. Такі етнонаціональні групи можуть знаходитися як у компактному, так і в 
етнодисперсному стані [1]. 

Історія розвитку польсько-українських культурно-освітніх взаємин на різних її етапах підлягала дії 
різнорівневих діалектичних законів і розвивалася з різним ступенем насиченості соціокультурної 
взаємодії у галузі шкільництва. Проблеми історії польського шкільництва знайшли своє відображення у 
науковому доробку значної кількості науковців як в Україні, так і в Польщі (П. Батюшков, Д. Доро-
шенко, М. Грушевський, О. Єфіменко, М. Костомаров, В. Королюк, А. Ролле, Я. Корнецький, Л. Лісець-
кий, М. Драгоманов, Д. Бовуа, О. Сухомлинська, Н.Сейко, Б. Євтух, Л. Заштовт, Н. Калениченко та ін.). 

На території нашої області польські освітні традиції нараховують вже кілька століть, а їх історичний 
етносоціологічний аналіз є досить актуальним, з огляду хоча б на те, що, по-перше, історія цих традицій 
є невід`ємною частиною історії шкільництва етнонаціональних меншин в поліетнічних організмах, з 
одного боку, та історії України - з іншого. 

Крім цього, польська етнонаціональна меншина у нашому краї суттєво відрізняється від деяких 
інших, оскільки її представники не є емігрантами чи тимчасовим етноутворенням, як наприклад, поляки 
в Аргентині чи США; їх відрізняє етнічно-релігійна тотожність; у певні періоди свого розвитку польське 
й українське шкільництво на Волині знаходилися в стані ідентичного конституційного наповнення. 

Можна визначити кілька основних моделей таких взаємин, приймаючи до уваги історичний досвід 
розвитку польського шкільництва на Правобережжі, та керуючись діалектичним законом єдності 
одиничного, особливого та загального [3]. 

1. Домінанта загального у триєдиному ланцюгу "загальне-одиничне-особливе" призводить до двох 
основних варіантів соціокультурної політики щодо освіти етнонаціональної меншини:  

а) "загальне - одиничне - особливе" - формула культурно-освітнього фундаменталізму: шкільництво 
для представників етнонаціональної меншини має стати знаряддям соціалізації кожного з них в 
етносоціальний організм; інститут освіти забезпечує соціалізаційні процеси незалежно від національної 
належності дитини (або просто не враховуючи її національної належності). Щодо польського 
шкільництва на Волині, то перша модель характерна для всього періоду ХІХ століття, за винятком двох 
етапів: до початку першого польського повстання 1831р. та у період царювання Олександра ІІ (1855-
1863рр.); така ж ситуація склалася після скасування останніх польських шкіл на Волині-Житомирщині у 
1938р. і аж до проголошення незалежності України. 

б) "(загальне+одиничне) - особливе" - формула культурно-освітнього консерватизму: етнонаціональне 
шкільництво виступає знаряддям соціалізації носіїв різних етносів у етносоціальний організм, 
зберігаючи при цьому їх іноетнічність і надаючи їм рівні права в межах інституту освіти. При цьому 
вказані точкові утворення не об`єднуються в культурно-освітні площини регіонального характеру на 
жодній з освітніх горизонталей. Ця модель характерна для сучасного становища польського шкільництва 
на Волині-Житомирщині. 

2. Домінанта категорій особливого чи одиничного може бути представлена у вигляді кількох типових 
моделей, а саме: 

а) "особливе+загальне+одиничне" та "(особливе+одиничне) + загальне" - формула культурно-
освітнього лібералізму: 1) створення рівних освітніх можливостей для представників різних 
етнонаціональних меншин та домінуючого етносу; 2) використання школи як знаряддя пом`якшення 
національних та соціальних суперечностей; 3) створення площини культурно-освітніх утворень на різних 
педагогічних горизонталях (школи з національною мовою навчання, підготовка педагогічних кадрів для 
таких шкіл) Дві варіації вказаної формули відображають вищий чи нижчий рівень участі 
загальнонаціонального компоненту у наведених моделях. 

б) "(одиничне+особливе) - загальне" та "одиничне + (особливе + загальне)" - формула культурно-
освітнього індивідуалізму: спрямованість освіти на задоволення потреб конкретної дитини; 
максимальний вияв індивідуальності особистості в межах інституту освіти; персоналізація як 
інституалізованої (державної та позадержавної), так і позаінституційної освіти. 
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За весь час свого розвитку польське шкільництво не досягло останнього типу. Ця модель взагалі не 
характерна для постсоціалістичних країн на нинішньому етапі їх розвитку; тим паче, не відповідала їй 
освіта ХІХ століття.  

Систему освіти для польської етнонаціональної меншини 1920-1938рр. можна вважати проголошеним 
чи нереалізованим культурно-освітнім лібералізмом. В цій моделі була одразу ж закладена суперечність 
між причиною і наслідком: створення власної системи освіти для поляків на радянських засадах було з 
точки зору держави необхідною і достатньою умовою виховання радянського поляка; з боку ж 
представників етносу це була лише необхідна умова, а для її самодостатності потрібне було ще 
врахування власне етнічних потреб: ціннісних, традиційно-культурних, релігійних [4]. 

В межах кожної з вказаних моделей відбуваються соціалізаційні процеси представників 
етнонаціональної меншини. На цей рух впливає певний набір факторів, які умовно можна поділити на 
кілька груп. 

І. Об`ємні чи макрофактори, куди відносяться: 1) планета як місце, фактор і об`єкт життєдіяльності 
уламків польського етносу разом з його ядром; 2) тип державного устрою, в якому існує польська 
етнонаціональна меншина (Російська імперія, УНР, Радянський Союз, незалежна Україна); 3) регіональні 
особливості України в європейському контексті та Волині-Житомирщини у державному українському 
(наявність групи етнодисперсних та етнокомпактних меншин, їх  розміщення, близькість до ядер етносу 
тощо). 

ІІ. До цієї групи відносяться лінійні, або, як їх ще можна назвати,  помірні фактори, а саме: 1) власна 
внутрішня структура етносу в регіоні, зміни в ній за весь період існування, внутрішня сутність меншини; 
2) типи поселення, в яких проживали і проживають представники польської етнонаціональної меншини 
на Волині. 

ІІІ. Група точкових чи мікрофакторів, які здебільшого визначають систему соціальних інституцій, 
де безпосередньо відбувається соціалізація представників польської етнонаціональної меншини в 
етносоціальний організм української держави: 1) сім`я як середовище і основа збереження 
етнопсихології та самоідентифікації; як умова гармонізації відцентрових та доцентрових процесів та 
реалізації формули "ми ↔ вони" у еволюційному варіанті розвитку; етнопедагогічне середовище поляків 
Волині в умовах асиміляційних процесів при різному державному устрої на території регіону; 
2)середовище однолітків як фактор формування етносоціального статусу дитини; реалізація формули 
"ми-вони" на окремому горизонтальному віковому зрізі. При цьому вказана формула являє собою не що 
інше, як зовнішньо-символічний прояв соціальної взаємодії в етносоціальному середовищі. 

Як частина загальнонаціонального інституту освіти польське шкільництво на Волині-Житомирщині є 
інституалізованою часткою культурно-освітнього процесу в середовищі польської етнонаціональної 
меншини взагалі. Ця частка існує у вигляді сукупності державних чи позадержавних культурно-освітніх 
інституцій (залежно від того, державна чи громадська ініціатива призвела до їх створення). 
Позаінституційна та оказіональна частки освіти етнонаціональної меншини проявляються перш за все на 
рівні мікрофакторів соціалізації (етносім`я, середовище однолітків). Однак до цих внутрішніх (по 
відношенню до інституту держави) інституцій в сучасному польському шкільництві долучаються ще й 
зовнішні, відділені від держави, - перш за все католицька релігія як фактор і чинник оказіональної освіти. 

І в регіональному, і в хронологічному відношенні точкові і лінійні фактори є найменш дослідженими 
- щодо польської та інших етнонаціональних меншин на Волині. Дія цих факторів спричиняє до більш чи 
менш (в залежності від співвідношення в процесі дії) сприятливих умов для соціальної адаптації носіїв 
певного етносу в етносоціальний організм держави. 

Етнонаціональні меншини, не будучи самостійними етносоціальними організмами, все ж мають певний 
набір соціально-культурних параметрів. Це можуть бути: 1) специфічні параметри (пільгові чи урізані 
права на освіту, обмеження при вступі до певних навчальних закладів); 2) загальнокультурні параметри 
(включення чи невключення в систему соціально-культурних взаємозв'язків етносоціального організму) [4]. 

Проблема етнічного опирається на явище етнонаціональних меншин як на стрижневе питання. 
Рівновагове становище меншин у поліетнічних організмах залежить від гармонійного співвідношення 
двох векторно протилежних процесів: 1) доцентрового руху (розчинення етнокомпактних та дисперсних 
груп у межах переважаючого етносу), що ґрунтується на постійній етнічній дифузії між двома народами; 
2) відцентрового руху (прагнення етнонаціональної меншини до збереження самобутності, іноетнічності, 
постійна самоідентифікація носіїв етносу). Так, наприклад, щодо представників польської 
етнонаціональної меншини Житомирщини, то відцентровий рух в їх середовищі найчастіше ґрунтувався 
на наповненні формули "католик=поляк", трактуванні поляків нашої області як етноконфесійної групи, а 
також на підтримці власної системи освіти. 

Гармонійне поєднання вказаних двох процесів у середовищі етнонаціональної меншини пояснює 
процес постійного самовідтворення меншин, який відбувається за наступних умов: природний приріст; 
збільшення чи збереження постійної кількості носіїв етносу; безперервність процесу міжпоколіннєвої 
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передачі етнічної інформації; конституційна наповненість меншини, тобто наявність достатньої кількості 
і рівня соціальних інституцій, в тому числі культурно-освітніх. 

Освіта для національних меншин як соціальне явище має виконувати чотири основні функції: 
адаптивну, ціледосяжну, інтегративну (зовнішню) та функцію регулювання прихованих напружень 
системи (внутрішня). 

Адаптивна та ціледосяжна функції визначають зв'язок між освітніми інституціями у середовищі 
етнонаціональних меншин та особливостями етнопсихології. Вони можуть бути представлені як інструмент 
реалізації низки конфліктів-змагань, результатом чого є формування етносоціального статусу носіїв 
певного етносу та їх соціальна адаптація 

З точки зору соціології вказані фактори являють собою масив соціальних явищ і соціальних взаємодій 
з власними підсистемами. Як будь-які інші соціальні явища, в етносередовищі вони можуть виступати в 
двох проявах: внутрішньо-психічному та зовнішньо-символічному. При цьому польське шкільництво 
являє собою об`єктивізацію суб`єктивного (етнопсихічного чи національної психіки). Така об`єктивізація 
реалізується в переведенні внутрішньо-психічної сутності освіти як соціального явища в зовнішньо-
символічну форму її прояву [5]. 

Формами такої символізації перш за все виступають: а) звукова символізація (навчання польською 
мовою чи її вивчення, використання народного фольклору в навчально-виховному процесі тощо); б) 
світлова, кольорова символізація (особливості латинського шрифту польського алфавіту, використання 
національних кольорів етнікосу - червоного та білого); в) предметна символізація (використання речово-
побутової культури польської етнонаціональної меншини на Волині, національна атрибутика як елемент 
навчально-виховного процесу) [6].  

Проведений аналіз різних типів соціокультурної політики та співвідношення зовнішньо-символічної 
та внутрішньо-психічної часток освіти як соціального явища дозволяє зробити наступний висновок: 
переважання інституалізованої частки етнонаціональної системи освіти веде до посилення доцентрових 
тенденцій у розвитку меншини. Однак, таке посилення не призводить до втрати іноетнічності, оскільки 
збільшується коефіцієнт конституційної наповненості у сфері освіти. Проте переважання оказіональної 
та позаінституційної часток освіти і відповідне посилення відцентрових тенденцій призводить до 
внутрішньої замкнутості культури етносу, порушення соціалізаційних процесів, зниження рівня впливу 
помірних факторів і абсолютизацію мікрофакторів [7,8]. 

Таким чином, полікультурність як соціальне явище може стати серйозним соціалізуючим чинником; 
використання у діяльності навчальних закладів етнокультурного досвіду та діалог різних культур 
сприятимуть формуванню соціальної компетентності українського школяра та розвитку його 
громадянської культури. 
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Brazhevsky V. N. The dialectics of polyculturality in the socialization of children (on the example of the 
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The models of dialectical interaction of state and ethnic cultures on the examples of the development of Polish 
ethnonational minority of Zhytomyr region are analysed. 
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ФОРМУВАННЯ НАПОЛЕГЛИВОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Описуються експериментальні дослідження, в яких брали участь  діти молодшого шкільного віку  
(контрольний та експериментальний класи) протягом навчального року:  державні тести і нормативи з 

фізичної підготовленості школярів та рухові тести; вимірювали фізичний розвиток, його зміна в 
динаміці та функціональний стан організму і динаміка його змін; розраховували за формулами 
тренувальні функціональні можливості дитячого організму та гармонійність тілобудови. 

У прочитаній літературі формування наполегливості молодших школярів засобами фізичної 
культури, як перший крок до гармонізації особистості у навчально-виховному процесі,  ще не 
розглядалося так конкретно дослідниками. На нашу думку, незначні пошуки науки і педагогічної 
практики стануть цікавими для загалу працівників фізичної культури, бо сьогодні стан фізичного та 
психічного  здоров’я школярів бажає кращого. 

Розвиток людської особистості досліджували відомі психологи - Ш.О.Амонашвілі, Б.Г.Ананьєв, 
Л.І.Божович, А.В.Венгер,  Л.С.Виготський, П.Я.Гальперін, В.В.Давидов, О.В.Запорожець, Д.Б.Ельконін, 
Ж.П'яже, Н.С.Лейтес, О.М.Леонтьєв, С.Л.Рубінштейн та багато інших [6:134].  

Одним з найяскравіших боків особистості є її індивідуальність (у формуванні наполегливості 
індивідуальність дитини – це самостійний крок до гармонізації особистості, який самостверджує та 
самореалізовує молодшого школяра  засобами фізичної культури), під якою розуміють своєрідне, 
неповторне сполучення таких психологічних особливостей людини, як характер, темперамент, 
особливості перебігу психічних процесів (сприймання, пам'яті, мислення, мовлення, волі, почуттів), 
особливості її мотиваційної сфери, спрямованості [4:46]. 

Гармонійний розвиток (від грец. harmonikos – розмірний, пропорційний) – внутрішня і зовнішня 
узгодженість, цілісність і сумісність змісту й форми. Гармонійний розвиток характеризує 
результативність освіти і виховання людини в поєднанні її духовного і фізичного стану, у звертанні 
уваги на її розумовий і емоційно – почуттєвий світ, на єдність слова і діла. Йдеться передусім про 
врівноваження протилежностей, властивих людині як соціальній, духовній, фізичній, психо – 
фізіологічній істоті [5:108].  

На нашу думку, гармонізація особистості – це поєднання гармонійного розвитку та особистості, яка 
формується засобами фізичної культури через наполегливість молодшого школяра. Об’єктом 
дослідження є навчально–виховний процес з фізичного виховання молодших школярів у 
загальноосвітній школі. Предмет – визначити, за яких умов буде формуватися наполегливість молодших 
школярів засобами фізичної культури, як перший крок до гармонізації особистості. Мета  дослідження – 
вивчити, визначити та науково обгрунтувати педагогічні умови, що сприяють формуванню 
наполегливості у молодших школярів засобами фізичної культури, як перший крок до гармонізації 
особистості. Гіпотезою дослідження є припущення, що засобами фізичної культури (державні тести і 
нормативи з фізичної підготовленості школярів та рухові тести; вимірювання фізичного розвитку, його 
зміну в динаміці та функціональний стан організму і динаміку його змін; розрахування за формулами 
тренувальні функціональні можливості дитячого організму та гармонійність тілобудови) можна 
формувати наполегливість молодших школярів, як один із перших кроків гармонізації особистості.  

Для досягнення мети ми ставимо перед собою такі завдання в дослідженні: Навчати дітей уважно 
слухати вчителя. Формувати вміння в молодших школярах задавати запитання по суті. Розвивати в дітей 
логічне мислення. Формувати в молодших школярів навичку до самовиховання - це вища форма 
розвитку особистості,  її духовного "саморуху". Наполегливо вчитися дітям вірно виконувати державні 
тести і нормативи з фізичної підготовленості школярів та рухові тести. Поєднувати зв’язки - виховання, 
навчання з працею, з життям, які є одним із основних джерел формування в учнів повноцінної 
особистості. Через природжені задатки розвивати здібності в молодших школярів засобами фізичної 
культури тощо. "Приріст здоров'я, за образним висловлюванням відомого педагога-новатора 
М.П.Щетиніна, має стати головним критерієм оцінки роботи школи" [1:3]. Не потребує доведень 
висловлювання, що людина стає Людиною тільки в людському середовищі. Тому, від його якості, 
різноманітності залежить те, якими виростуть люди, громадяни нашого суспільства. Вчитель одночасно є 
повноправним членом декількох колективів людських індивідуальностей - дитячих та дорослих. Дитина - 
наймінливіша загадкова істота. Потенційні властивості її - невичерпні. І.Павлов на основі фактів з галузі 
ВНД людини зробив висновок, що людина є, звичайно, система... у вищій мірі саморегульована, яка сама 
себе підтримує, відновлюється, виправляється і навіть вдосконалюється.     

У досліджені ми визначали у дітей динаміку змін розвитку фізичних якостей: 
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1. Державні тести і нормативи з фізичної підготовленості школярів та рухові тести  [2:7-10, 23; 8:21-
22]: швидкість - біг на 30 м,с.; витривалість - біг на 1000 м, хв., с. та біг на витривалість; сила ніг - 
стрибок у довжину з місця, см; сила рук - підтягування на високій (хлопчики) і низькій (дівчатка), 
перекладині, разів, або згинання і розгинання рук в упорі, лежачи на підлозі, разів, або вис на зігнутих 
руках, с.; сила м’язів тулуба - піднімання в сід за 1 хв., разів; спритність - човниковий біг 4х9 м, с.; 
гнучкість - нахили тулуба вперед з положення сидячи, см.;  - присідання на обох ногах, руки за голову, за 
1 хв., разів; - присідання на одній нозі тримаючись за опору, разів; - стрибки через скакалку, разів; - 
кількість кидків м’яча до стіни з відстані 1,5 м за 30 с. (разів) від грудей, ноги на ширині плеч; - лягти - 
сісти з вихідного положення лежачи за 1 хв., разів... 

2. Вимірювали фізичний розвиток і його зміна в динаміці (О.Д.Дубогай, В.С.Язловецький):  
зріст (ЗР), см; маса тіла (МТ), гр.; спірометрія, або життєва ємність легень (ЖЄЛ), см 3 ; обхват 

грудної клітки (ОГК), см; обхват грудної клітки при вдиху (ОГК вдих), см;  обхват грудної клітки при 
видиху (ОГК видих), см; розмах, або екскурсію грудної клітки, см; належна маса тіла, см (НМ) = (ЗР Х 
ОГК) : 240; різниця між належною і фактичною масою тіла (НМ - МТ), гр.; обхват талії (ОТ), см; обхват 
стегон (ОС), см; довжина плеча (ДП), см; обхват правої руки (ОПР): у розслабленому стані, см; у 
напруженому стані, см; різниця між напруженим станом і розслабленим станом правої руки, см; обхват 
лівої руки (ОЛР): у розслабленому стані, см; у напруженому стані, см; різниця між напруженим станом і 
розслабленим станом лівої руки, см; відстань між плечовими точками, виміряна спереду (ПТС), см; 
відстань між плечовими точками, виміряна ззаду (ПТЗ), см; різниця між плечовими точками, виміряна 
ззаду і плечовими точками, виміряна спереду (ПТЗ – ПТС), см; визначали індекс фізичного розвитку 
учня, за формулою, зріст – (маса тіла + обхват грудної клітки), тобто: ІФР = ЗР – (МТ + ОГК), см. 

ІФР відображає не лише гармонійність розвитку дитини, а й її психомоторні особливості 
(темперамент), характеризує рухові можливості організму, його адаптаційні особливості до впливу 
розумових та фізичних навантажень. ІФР застосовується для об'єктивної побічної оцінки фізичного стану 
школярів, як достатньо простий, але надійний та інформаційний показник системи первинного і 
поточного контролю.   Необхідно відзначити, що кількісна оцінка ІФР і номер групи, до якої віднесено 
дитину відповідно ІФР, побічно інформують про особливості зовнішніх проявів характеру рухів 
школярів, їх мовлення, товариськість, поведінку у несподіваних ситуаціях, реакцію на невдачу тощо. 
Типологічні особливості нервової системи значно впливають на прояв фізичних здібностей школярів, їх 
вміння навчитися рухам, працездатність і адекватність реакцій в екстремальних ситуаціях.    

1 група – 23,0 і нижче – дитина має зайву вагу більше 15% від належної, малорухома, за 
темпераментом  ближче до флегматика. Для цих дітей характерна недостатня координація рухів на 
перших етапах оволодіння певними руховими навичками, вони з деякими труднощами можуть до кінця 
виконувати одноманітні та складні вправи. 

2 група – 23,1 – 31,9 – дитина міцна, спокійна, впевнена в собі, за типом вищої нервової діяльності – 
частіше флегматик або сангвінік, швидко схоплює сутність важкого завдання, але одноманітність і великі 
зусилля переносить погано. Фізичні вправи виконує з легкістю, скоординовано. 

3 група – 32,0 – 37,9 – дитина розвинута пропорційно, активна, рухлива, з рівноваженими процесами 
збудження і гальмування, що може за темпераментом відноситися ближче до сангвініка. На перших 
етапах оволодіння певними руховими навичками спостерігається недостатня координація, такі діти часто 
можуть перебільшувати свої сили.  

4 група – 38,0 – 42,9 – дитина активна, рухлива, емоційна, за темпераментом частіше сангвінік або 
інколи холерик. Рухи узгоджені і дуже координовані. Такі діти якісно і з легкістю виконують 
одноманітні вправи до втоми. В тих випадках, де необхідна швидкість, виявляють себе гірше. 
Найчастіше об’єктивно оцінюють свої сили, похвалу пам’ятають дуже довго з деталями. 

 5 група – 43,0 і вище – дитина худорлява, слабенька, хвороблива, з порушеною поставою, невпевнена 
в собі, за темпераментом часто холерик або меланхолик. Рухова активність таких дітей погана, вони 
люблять виконувати короткочасні навантаження, у них переважають процеси збудження над 
гальмуванням, вони часто переживають, плаксиві, схильні недооцінювати свої можливості, їх 
працездатність слабка, з різним коливанням підйомів та спадів, потребують стимулювання похвалою.   

3. Вимірювали функціональний стан організму і динаміку його змін: 
ЧСС спокою, сидячи (уд/хв); ЧСС спокою, стоячи (уд/хв); різниця між показниками ЧСС стоячи і 

сидячи (уд/хв); артеріальний тиск (АТ) (мм/рт.ст.) у стані спокою (Мах мм/рт.ст.), (Мін мм/рт.ст.); ЧСС 
після присідань на обох ногах, руки за голову за 1 хвилину та артеріальний тиск (АТ) (мм/рт.ст.) (Мах 
АТ, мм/рт. ст.), (Мін мм/рт.ст.); довжина затримки дихання після вдиху,с.; довжина затримки дихання 
після видиху,с.; визначали індекс гіпоксії = (ЧСС спокою стоячи) : (затримку дихання після видиху)... 

4. Розраховували тренувальні функціональні можливості дитячого організму за такими формулами 
[3:29]: Максимальна ЧСС = 220 – вік; Оздоровчо – тренуюча ЧСС = максимальна ЧСС – ЧСС спокою; 
Границя оздоровчо – тренуючої ЧСС = (оздоровчо – тренуюча ЧСС х 0,6) + ЧСС спокою; Границя 
лікувально – тренуючої ЧСС = (оздоровчо – тренуюча х 0,5) + ЧСС спокою; Максимальна границя 
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тренуючої ЧСС = (оздоровчо – тренуючи х 0,85) + ЧСС спокою; Цільовий рівень ЧСС знаходиться в 
межах оздоровчо – тренувальної і максимально тренувальної границь ЧСС та залежить від фізичного 
стану організму, виду спорту, спрямованості фізичних навантажень, цілі тренування.  

5. Гармонійність тілобудови розраховували по формулах (О.Д.Дубогай): пропорційність   плечового 
поясу = довжина плеча (см)  Х 100%; пропорційність   грудного сегмента = обхват грудної клітки Х 
100%; пропорційність   черевного сегмента = обхват стегон Х 100%; постава   (у фронтальній площині) = 
ширина плечей спереду Х 100%.  

Під час експериментальних досліджень було зроблено загальні висновки по контрольному та 
експериментальному класах, що діти молодшого шкільного віку вміють: зосереджуватися, слухаючи 
вчителя (100%); задавати запитання по суті (95%); розвинене логічне мислення (100%); наполегливо, 
вірно виконувати державні тести і нормативи з фізичної підготовленості школярів та рухові тести (90%);  
поєднувати виховання, навчання з працею, з життям, які є одними із основних джерел формування в 
учнів повноцінної особистості (80%);  через природжені задатки розвивають здібності засобами фізичної 
культури (90%); сформована навичка до самовиховання - це вища форма розвитку особистості, її 
духовного "саморуху (95%) тощо. 

Отже, через державні тести і нормативи з фізичної підготовленості школярів та рухові тести; 
вимірювання фізичного розвитку, його зміну в динаміці та функціональний стан організму і динаміку 
його змін; розрахування за формулами тренувальні функціональні можливості дитячого організму та 
гармонійність тілобудови можна формувати наполегливість молодших школярів (засобами фізичної 
культури), як перший крок до гармонізації особистості.  

Подальша робота над формуванням наполегливості молодших школярів у констатуючому, 
формуючому та контролюючому експериментах буде конкретизована в результатах дослідження. 
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Дихтяренко З.М. Формирование настойчивости младших школьников средствами физической 
культуры. 

В статье описываются экспериментальные исследования, в которых принимали участие  дети 
младшего школьного возраста (контрольный и экспериментальный классы) на протяжении учебного 

года:  государственные тесты и нормативы из физической подготовленности школьников и 
двигательные тесты; измеряли физическое развитие, его изменение в динамике и функциональное 
состояние организма и динамика его изменений; рассчитывали за формулами тренировочные 

функциональные возможности детского организма и гармоничность строения тела. 

Dikhtyarenko Z. M. Formation of persistence in younger pupils by means of physical training. 

 The article deals with research, which was conducted among at children (control and experimental classes) of 
junior school age  every  half-year: the state, normative tests and specifications from physical readiness of the 

schoolchildren; physical development was measure, its change in dynamics and functional condition of body and 
dynamics of its changes; traning functional abilities of child body  and harmonicity of a constitution 

were calculated. 
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ВПЛИВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОЦІНКИ НА ЕМОЦІЙНИЙ СТАН УЧНЯ 

Розкрито особливості педагогічного оцінювання навчальних досягнень школярів та вплив оцінки вчителя 
на емоційний стан учня. 

Реформування національної освіти зумовило кардинальні зміни у системі оцінювання навчальних 
досягнень школярів. Запропоновані нові критерії оцінювання, мають на меті реалізацію принципів 
гуманізації і демократизації освіти й спрямовані на суттєву переорієнтацію процесу навчання, яка 
забезпечувала б особистісний розвиток кожного учня. 

У наукових дослідженнях оцінка, вміння оцінювати вивчалися у декількох напрямах. Ряд вчених 
(Ш.О.Амонашвілі, Л.Ф.Ващенко, О.Я.Савченко, Л.М.Фрідман та ін.) характеризують цей феномен у 
зв’язку зі специфікою професійної діяльності педагога. Інші (Б.Г.Ананьєв, В.С.Заслуженюк, Н.П.Зубалій, 
В.О.Онищук, В.А.Семиченко та ін.)  розглядають оцінку як інструмент педагогічного впливу вчителя на 
учня. Третій напрямок репрезентовано дослідженнями, що вивчали оцінку як психологічний механізм 
саморозвитку і самовдосконалення особистості (Т.В.Вершиніна, Г.А.Карпова, Г.І.Липкіна) та компонент 
професійного мислення вчителя (Ю.М.Кулюткін, О.С. Цокур). 

Загальновизнано науковцями, що оцінка може виступати як: 
1) емоційне ставлення вчителя до навчання учня, що виражається за допомогою слова, жесту, міміки, 

які означають згоду, схвалення, незгоду, незадоволення тощо. Позитивне емоційне оцінювання 
підтримує віру дитини у свої сили і можливості, негативне – спонукає до усунення виявлених помилок та 
недоліків у навчанні; 

2) мотивоване оцінне судження, що дає учневі можливість усвідомити, як саме він справився з 
роботою, що вийшло добре, в чому помилка, як її краще виправити. При цьому треба дбати про 
домінування позитивних переживань, тому будь-яке оцінювання повинно ґрунтуватися на 
доброзичливому ставленні до дитини. Наприклад: "Андрійко прочитав вірш гарно, виразно, але не 
вивчив до кінця. Сподіваюсь, що на наступний раз він розкаже нам вірш значно краще", "Мені приємно, 
що вправу ти виконав самостійно, хоч і помилився в одному слові". Важливо, щоб якісна характеристика 
відповіді завжди передувала кількісній оцінці результату. Це стимулює дитину до роботи над собою, 
утверджує позитивні емоції, оскільки усвідомлюється справедливість оцінки;  

3) оцінка у вигляді цифрового балу. 
У психолого-педагогічній літературі виділяють різні функції оцінки. Так, Ш.О.Амонашвілі розкриває 

виховну (спрямовану на розвиток особистої відповідальності, працелюбності, цілеспрямованості, 
старанності та інших якостей особистості) та навчальну (спрямовану на покращення результатів 
навчальної діяльності, формування мотивів учіння) функції оцінки [1]. Л.Ф. Ващенко вказує на 
контрольно-коригуючу функцію оцінки (визначення рівня знань, умінь і навичок кожного учня або класу 
з подальшим усуненням виявлених недоліків ) [3]. Б.Г. Ананьєв виділяє дві функції впливу оцінки на 
дитячу особистість: а) орієнтувальну, що полегшує усвідомлення процесу діяльності; б) стимулюючу, 
яка впливає на афективно-вольову сферу внаслідок переживання успіхів чи невдач [2]. 

Про вплив педагогічної оцінки на емоційний стан учня зазначається також у дослідженнях 
Ш.О. Амонашвілі, В.О. Сухомлинського та ін. Психологи, педагоги і вчителі–майстри одностайні у тому, 
що вона здатна викликати в учня гаму гострих і глибоких переживань: радість успіху, задоволення, 
сором за невдачу, підвищену тривожність тощо.  Позитивні емоції, пов'язані з одержаною оцінкою, вчені 
вважають могутнім стимулом навчання, негативні – навпаки, погіршують загальний стан школяра, 
знижують його працездатність.  Тому, коли вчитель підбадьорює  учня, схвалює його відповідь, роботу – 
це стенічно впливає на школяра. Проте, як стверджують деякі дослідники (Н.П. Зубалій, В.І. Помагайба), 
стимулюючою може бути і негативна оцінка (за умови, що вона об'єктивна, доброзичлива і учень її 
усвідомлює). 

Тому і позитивні, і негативні емоції багато важать у житті дитини.  Позитивна емоція,  пов'язана з 
оцінюванням знань, стимулюватиме досягнення більш високих навчальних результатів, негативна ж 
може в одних випадках здійснювати дезорганізуючий вплив на діяльність, а в інших – активізувати її, 
тобто спонукати до усунення перешкод. 

Безумовно, оцінюючи результати навчання, вчитель має дбати про домінування позитивних 
переживань, пов’язаних із оцінюванням знань. Це важливо з трьох причин: 

- по-перше, молодші школярі, як відомо, часто сприймають педагогічну оцінку як оцінювання власної 
особистості. Тому оцінка повинна бути пов’язана з аналізом того, що і як виконав учень (наприклад, "я 
твоєю роботою задоволена"), а не з його особистістю (наприклад, "я тобою незадоволена"); 
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- по-друге, нагромадження позитивного емоційного досвіду у зв’язку з оцінюванням засвоєних знань 
є основою для розвитку навчально-пізнавальних мотивів; 

- по-третє, педагогічна оцінка є основою для формування самооцінки школяра. Як відомо, учні 
початкових класів ще неспроможні давати об’єктивну оцінку якості своєї роботи чи особистості в цілому 
і судять про це на основі оцінок дорослих і, в першу чергу, вчителів. 

Це свідчить про те, що оцінка не тільки педагогічне поняття. Вона також є соціально-психологічним 
явищем, що є значущим в житті і діяльності учня. Як зазначає відомий педагог-гуманіст 
Ш.О.Амоношвілі, оцінка є регулятором життєвих відносин учнів у їхньому мікросоціальному 
середовищі [1]. Статус дитини у класі, ставлення до неї вчителів і однокласників нерідко зумовлене тим, 
які оцінки вона отримує. У сім'ї ставлення батьків до дитини також часто детерміновано оцінками у 
школі. І якщо ці ставлення не відповідають рівню домагань дитини, то вона постійно знаходиться у 
стресовій ситуації. 

Тому вчителі повинні дотримуватися дидактичних вимог щодо оцінювання знань, умінь і навичок 
школярів, це запобігатиме виникненню конфліктних ситуацій між учителями та учнями, їхніми 
батьками. 

Оцінка має бути об’єктивною, відображати дійсний рівень знань навчального матеріалу, 
передбаченого програмою. Неприпустимим є як завищення, так і заниження оцінок. Їх завищення 
викликає у батьків незадоволення, призводить до конфліктів. Шкідливе також заниження оцінок, зайва 
вимогливість під час оцінювання знань. У дітей втрачається стимул до навчання, вони часто заявляють, 
що вчитель оцінку "5" ніколи не поставить, а на "4" я й так відповім. 

Диференційований характер оцінки потребує від педагога враховувати індивідуальні особливості 
учнів та специфічні особливості навчального предмета і навчального матеріалу. Для цього йому 
необхідно знати психологічні особливості психічних процесів, темпераменту  кожного учня. Деякі 
вчителі схильні занижувати оцінки флегматичним, меланхолічним дітям, а холерикам завищувати. Однак 
шкільна практика свідчить, що зовнішня активність не завжди адекватна високому рівню знань, а тим 
часом несміливі, мало активні учні можуть добре знати навчальний матеріал, але бояться піднімати руку. 
Стимулюванню навчальної діяльності учнів сприятиме використання методу заохочення, який 
виражається у різних видах емоційного ставлення до відповіді (погодження, підбадьорення, схвалення 
тощо). Наприклад: "Молодець!", "Дуже добре!", "Вже набагато краще, але не забувай про ...", "Ти 
стараєшся, тому у тебе обов’язково все вийде". Здебільшого слід заохочувати дітей сором'язливих, 
пасивних, рідше і стриманіше – самовпевнених. 

Оцінка має спонукати школяра краще вчитися. Вона має бути за знання конкретного матеріалу, а не 
за поведінку учня на уроках чи перерві. Адже бувають випадки, коли вчителі використовують оцінку як 
покарання за будь-які вчинки учня (за порушення дисципліни на уроці, забутий вдома підручник чи 
зошит та ін.). 

Важливо, щоб вчитель поступово підключив дітей до висловлювання оцінних суджень про свою 
відповідь і товаришів.  

Досліджуючи процес навчання молодших школярів, Д.Б.Ельконін зробив висновок, що формування 
контролю йде від контролю за діями інших до контролю за своїми власними. Тому самоконтролю і 
самооцінці передує етап оволодіння взаємоконтролем і взаємооцінкою [7]. 

Як показали наші дослідження, корисно практикувати взаємоперевірку виконаних робіт (два учні, які 
сидять за однією партою, обмінюються зошитами, перевіряють завдання, виправляють помилки) та 
колективне рецензування (коли якість роботи учня аналізує весь клас). Такі прийоми можна застосовувати 
вже з перших днів навчання. Учень, контролюючи результати діяльності товариша, одночасно здійснює і 
самоконтроль. Разом з тим, така робота породжує почуття задоволення, впевненості у власних силах, 
радості успіху. При цьому слід звертати увагу школярів на те, що аналіз роботи чи відповіді учня 
доречно починати з виявлення її позитивних моментів, а потім вказати на негативні. Дітей необхідно 
націлювати не на виявлення недоліків у роботі один одного, а на узгоджений пошук оптимальних шляхів 
виконання завдання. 

Таким чином, організований на уроці взаємоконтроль дає можливість сконцентрувати увагу класу на 
відповіді товариша, разом з ним міркувати, стежити за правильністю і, одночасно, закріплювати свої 
знання з даного питання; викликає у школярів позитивні емоції: кожен має змогу побувати у ролі 
помічника вчителя. 

У навчальній діяльності контроль тісно пов’язаний з оцінкою. 
Значну увагу варто приділити  розгорнутим оцінним судженням учнів, формуванню у них еталонів 

оцінки. Необхідно націлювати школярів на те, що, аналізуючи відповідь, доречно сказати, насамперед, 
що сподобалось, а потім – які є зауваження, виправити помилки. Взаємооцінка сприяє формуванню 
доброзичливого ставлення дитячого колективу до кожного учня, вмінню співпереживати, радіти успіху 
однокласника, вболівати за його невдачі.   
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Отже, контроль і оцінка необхідні. Але від педагога як особистості, від його ставлення до предмету, 
до учнів,  стилю спілкування з ними, від вміння створити емоційно-позитивну атмосферу в класі під час 
оцінювання знань учнів залежать емоційні переживання школярів. 

Таким чином, оцінюючи результати навчальної діяльності учня, учитель повинен дотримуватися 
дидактичних вимог, використовувати різні форми оцінювання, пам’ятати про вплив оцінки на емоційний 
стан учня. Потребують також більш майстерного професійного використання й багатобальна шкала 
оцінок, а також навчання школярів розгорнутим оцінним судженням, взаємо- та самооцінки власної 
діяльності. 
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Раскрыты особенности педагогического оценивания учебных достижений учащихся, а также 
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ПРОБЛЕМА ГУМАНІЗАЦІЇ ТА ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

У статті аналізується проблема гуманізації університетської освіти та її гуманітаризації в контексті 
ціннісного виховання молоді. Досліджується питання ціннісного виховання та самовиховання студентів. 

У Національній доктрині розвитку освіти перехід до особистісно орієнтованого навчання визнається 
одним із актуальних напрямів удосконалення якості освіти. Сутність цього переходу полягає в 
людському вимірі, тобто у формуванні цілісного "образу" особистості. 

Проблему гуманізації освіти, особистісного підходу до її вирішення, проблему ціннісних орієнтацій 
студентської молоді активно досліджують провідні науковці України (С.У.Гончаренко, І.А.Зязюн, 
О.М.Олексюк, С. О.Сисоєва та інші). У статті зроблено спробу розкрити окремі аспекти підготовки 
вчителя з позицій гуманізації та гуманітаризації процесу навчання. 

Система виховання визначає стан розвитку особи, спільноти, суспільства, нації, людства. Саме 
виховання має бути пріоритетом як для самої людини, так і для її батьків, вчителів, суспільства, держави 
тощо. Від стану нашої вихованості залежить наше майбутнє. Людина є ієрархічно організованою 
істотою, вона має чимало задатків і здібностей, а тому метою освіти як початкової, середньої, так і вищої 
є гармонійний розвиток потенцій людини, допомога у визначенні щодо своїх інтересів і творчої 
самореалізації. 

"З прадавніх часів учитель був охоронцем скарбів…, - зазначає професор Варшавського університету 
Мацей Танась, - розповідав про творців і мудрих людей, пояснював поняття, принципи і правила. Але не 
всі. Про частину з них мовчав чи згадував лише поверхово. Саме через відбір і впорядкування змісту й 
ієрархію його складових частин учитель формував образ світу в свідомості своїх учнів"  [1]. Вчитель, як і 
будь-яка людина, – феномен суспільного універсуму, культурної парадигми. Отже, й сформуватися й 
повною мірою розвинутися вчитель може тільки у полі високої культури. "Культура всіх народів, епох і 
цивілізацій, – як зазначає Зоя Донець, – це єдиний цілісний, суспільно необхідний продукт, заради якого 
людство перебуває у стані постійних устремлінь, творчих винаходів. Культура розвивалась і 
розвивається в міцному зв’язку між минулим і майбутнім, прагнучи кращого, де поняття "кращого" 
формується змінюваними світоглядними орієнтирами, вимагаючи від сучасника на кожному часовому 
етапі пізнавати чужий і власний соціальний досвід, як те минуле, що завжди є частиною теперішнього у 
формі традиції, духовності й науки" [2]. 

Характерною ознакою початку ХХІ століття є навернення людства до фундаментальних цінностей 
гуманізму, подолання негативів глобалізму, необхідність викорінення насильства та антилюдських 
наслідків технократизму. Єдність соціально-гуманітарної та культурологічної тенденцій розвитку 
цивілізації має стати умовою подолання її глобальної кризи. Засобом реалізації цього є гуманізована, 
особистісно орієнтована освіта. 

Траєкторія життєвого шляху людини має збігатися з траєкторією розвитку культури, духовного стану 
суспільства. Поділяємо думку Людмили Овсянкіної, яка вважає, що "усвідомлення взаємозв’язку освіти 
й культури, необхідності морально-культурного імперативу у визначенні змісту освіти дає підставу 
говорити про культурологічний смисл змісту освіти, головне завдання якого – розвивати здібності 
особистості у всіх сферах її діяльності, в тому числі й професійної, шляхом оволодіння системою знань 
про людину, природу, суспільство. В цьому сенсі культура та мораль не можуть бути лише "додатком" 
до навчального процесу, вони мають охоплювати весь його зміст" [3]. 

Культура, освіта, гуманізація суспільного життя можливі тільки в системі координат, що визначається 
цінностями. Проблему цінностей людини глибоко досліджували ще Демокрит, Платон, Аристотель. 
Натуралістичну традицію розуміння цінності започаткував Демокрит. На його думку, все слід сприймати 
з огляду на природу саму по собі, таку, якою вона є насправді. Так, він розглядав добро, справедливість, 
прекрасне як вияви природного перебігу подій, бо все наявне у світі визначається пануванням природних 
законів. Відтак джерело, основу й критерії будь-яких цінностей слід шукати в природі. Красиве, корисне, 
благе, добре – це все відповідає природі, а зле, згубне, потворне – суперечить їй. Згідно з цим вченням, 
людина у своїх прагненнях має керуватися природними вимогами. Так, в концепції Демокрита цінне 
визначається за допомогою того, що існує реально (О.Г.Дробницький) [4]. 

В середині V ст. до н.е. Сократ і софісти основною проблемою філософії визнали проблему людини. 
Він вважав, що моральність – це наслідок знання. Платон стверджував, що речі цінні тією мірою, якою 
вони стосуються досконалості своїх трансцендентних праобразів (або ідей), оскільки вони виконують 
роль критерію цінності. Аристотель визначає людину як розумну живу істоту або як живу істоту, якій 
притаманні розум і мова. Душа людини – це передусім її мислення, порівняно з яким вольові, емоційні та 
інші елементи людської діяльності виявляються другорядними [5]. 
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Результатом аксіологічних роздумів Стагірита у відомій праці "Політика" став ідеал виховання – 
пайдейя (процес, у якому людські цінності формуються згідно з теологічними нормами, які ґрунтуються 
на космічному і соціальному порядку). Характерно, що в пайдейї провідна роль належить теорії, яка 
покликана визначати і спрямовувати практику. Особистість же стверджує соціальні цінності через вибір, 
бо саме у виборі і через вибір людина стверджує себе, реалізує свою єдиносущість: рівень свідомості, 
моральність, інтереси, цінності, політичну спрямованість. 

Середньовічна аксіологія проблему цінностей розв’язувала в межах загальної теорії буття, що 
спиралася на біблійні оповіді про світ і людину, створених вільним божественним актом творіння. Такий 
підхід характерний і для аксіологічних поглядів Фоми Аквінського, який вважав, що річ може бути 
благою, якщо її існування узгоджене з природою. 

Новому ж часу притаманне суб’єктивне розуміння цінності. Переважна більшість дослідників 
зосереджувала увагу на способі, яким дана і завдяки якому передається цінність, а не тим, чим вона є 
насправді [6].  

У філософії Канта вже простежується загальна теорія, в межах якої цінність розуміється як єдність. 
Згідно з цією теорією справжня проблема цінностей стосується не інструментальних, а тільки вроджених 
цінностей, або цінностей-цілей. Вчений дійшов висновку, що вияв морального закону абсолютний, але 
добро ніколи не може бути здійснене повною мірою. "Об’єктивна реальність морального закону, – пише 
Кант, – не може бути доведена жодною дедукцією і жодним зусиллям теоретичного, спекулятивного або 
емпірично підтримуваного розуму" [6].  

Моральні, релігійні та етичні цінності в панлогізмі Гегеля виявилися завершенням його діалектики – 
теорії пізнання. Він дійшов висновку, що універсальна необхідність світобудови, або абсолютна ідея, 
реалізує себе спочатку в природі, а вже потім – у людській історії. Пізнаючи зовнішній світ, людина 
пізнає і саму себе. Розкриваючи таємниці світобудови, вона осягає мету й сенс власного життя. Завдяки 
цьому людина усвідомлює себе частиною універсуму. Ось чому суб’єктивне – думки й почуття, цілі й 
цінності – є ні чим іншим, як об’єктивним, що реалізоване в людині.  

Розглядати проблему цінності як предмет спеціальних філософських роздумів почав німецький 
філософ ХІХ ст. Р. Лотце, якого вважають батьком сучасної теорії цінностей – аксіології. Лотце 
намагався здійснити перехід від теологічного тлумачення цінності до психологічного, хоча останнє 
привело його до суб’єктивізму. Вчений вважав, що людина реагує на будь-який об’єкт почуттям радості 
або горя чи довільними варіаціями цих почуттів. 

Подальшого уточнення й деталізації психологічна інтерпретація цінностей набула в працях 
А. Мейнонга, К. Енерфельса, Р. Перрі. Вони не лише суб’єктивізували цінність, а й індивідуалізували її, 
обмежили абстрактного індивіда емоційно-вольовою активністю, трактуючи цінність як психічний 
феномен, незалежний від об’єктивних умов і факторів діяльності людини, від наявних суспільних 
відносин. 

Теорія преференційного інтуїціонізму, розроблена Ф. Брентано, дала поштовх для розвитку різних 
феноменологічних концепцій цінності, які заперечували її психологічне тлумачення. Засновник 
феноменології Е. Гуссерль розглядав оцінювання як інтенційний емоційний акт, тобто як націленість, 
спрямованість на предмет. В його дослідженнях цінність відходить на другий план порівняно з 
пізнанням. 

Продовжуючи ідеї Гуссерля, М. Шелер і Н. Гартман розглядали цінності як особливі ідеальні якості 
свідомості. Так, М. Шелер визначав цінності як ідеальні, прості, незалежні одна від одної якості, належні 
до особливого, позаемпіричного світу і незалежні від людини. Їх універсуму притаманні власні зв’язки, 
узалежнення, вічна і незмінна ієрархія. 

Філософія екзистенціалізму побудована на принципах феноменології. Так, на думку Ж. П. Сартра, 
цінністю слід вважати те, що ще не здійснено, але бажано здійснити. 

На думку прагматиста Д. Дьюї, речі є ціннісними не через суб’єктивне ставлення до них, а як засіб 
реалізації певної мети. Цінність має інструментальну природу, слугує цілям, що стоять перед людиною в 
реальних умовах її життєдіяльності. Цінність тих або інших речей не є притаманною для них 
властивістю. Вона, зрештою, формується в кожній конкретній ситуації у процесі освоєння індивідом 
навколишнього світу. Внаслідок зміни ситуації змінюється також ціннісний характер речей [7]. 

Натураліст К. Льюїс вважав цінностями будь-які речі, оскільки їм притаманні ознаки і властивості, 
які в процесі відображення спричинюють виникнення певних станів свідомості. Подібні стани дані 
людині в її переживаннях і є самостійними цінностями. Таким чином, в межах цієї концепції цінності 
поділяються на переживання свідомості та речі, явища, які викликають ці переживання, сприяють 
їхньому розгортанню. Цінності чи переживання існують лише в свідомості. 

Н. Решер вбачав необхідність раціональної ціннісної рефлексії над цінностями-переживаннями. Він 
запровадив власне визначення цінності як елементу свідомості, як своєрідного гасла, яке 
використовується для раціоналізації дії шляхом розгортання позитивної налаштованості щодо 
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передбачуваного корисного стану речей. Решер визнає цінність не абсолютною, а відносною 
властивістю, яка викристалізовується не з оцінки, а з природної взаємодії об’єкта з суб’єктом. 

На думку представників сучасної аксіології, усі цінності мають онтологічне джерело, бо засади 
цінностей закорінені в підвалинах буття. Всі культури виробляють притаманні для них визначальні 
цінності з базисної концепції або символу, який репрезентує основи буття. Цінності починають 
руйнуватися, коли усвідомлення зв’язків між підвалиною буття і цінностями втрачається [8]. 

На думку С. Кострюкова, "…нині існують…два типи цінностей: цінності, сенс яких визначається 
наявними потребами та інтересами людини, і цінності, які, надають сенсу самому існуванню люди-
ни" [9]. 

Проблема цінностей – одна з найголовніших і найскладніших проблем філософії. "Ціннісні орієнтації 
– найважливіші елементи внутрішньої структури особистості, закріплені життєвим досвідом індивіда…, 
які відмежовують значуще, істотне для певної людини від незначущого, неістотного" [10]. Система 
цінностей як для індивіда, так і для всієї спільноти є своєрідним орієнтиром у формуванні їхнього 
світогляду та духовного світу. "Суспільство існує доти, доки йому, завдяки відтворюючій діяльності 
людей, вдається долати або втримувати суперечності між ідеалом і його втіленням, планом і його 
реалізацією, думкою і вчинком, традицією та інновацією у певних рамках, достатніх для розв’язання 
державними органами своїх посередницьких завдань. Тобто, забезпечення існування цілісності 
суспільства"[11]. 

Загалом можна стверджувати, що проблема гуманізації та гуманітаризації педагогічної освіти може 
бути вирішеною лише шляхом засвоєння цінностей як соціо-культурного феномену сучасною 
студентською молоддю. 
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Беланова Р. А. Проблема гуманизации и гуманитаризации педагогического образования. 

Актуальной проблемой современного образования, в частности высшего педагогического, является 
создание объективных условий для целостной самореализации личности. В этом контексте особенно 

актуализуются проблемы воспитания и самовоспитания студенческой молодежи. 

Bielanova R. A. The problem of humanization and humanitarization of University education. 

The most actual problem of modern education, in particular higher education, is the creation of objective 
circumstances for the complete realization of personality potential. So the problems of up-brining and self up-

brining, humanization and humanitarization of University education become urgent. 
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РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ У ФОРМУВАННІ ЯКОСТЕЙ 
ГРОМАДЯНСЬКОСТІ ШКОЛЯРІВ 

Розглядається питання про роль особистості вчителя у формуванні якостей громадянськості школярів. 

В умовах величезних змін в соціальному, економічному і політичному житті України постала 
проблема радикальної перебудови в сфері виховання підростаючого покоління. 

Виховний процес у сучасних школах здійснюється, відповідно до державних законодавчих актів, на 
основі культурно-історичних цінностей українського народу, його традицій, звичаїв, духовності, 
досягнень вітчизняної та світової педагогіки. 

Основні програмні орієнтири щодо виховання громадянина України визначені в Законі України "Про 
освіту", Державній національній програмі "Освіта. Україна ХХІ століття", Національній доктрині 
розвитку освіти, Концепціях національного, громадянського виховання особистості в умовах розвитку 
української державності та інших документах. В них наголошується, що домінантною основою розвитку 
українського суспільства є виховання "свідомого громадянина, патріота, набуття молоддю соціального 
досвіду, високої культури міжнаціональних взаємовідносин, формування у молоді потреби та уміння 
жити в громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-
естетичної, трудової, екологічної культури". 

Процес громадянського виховання вимагає постійного аналізу, науково-творчого обгрунтування, 
визначення, практичного забезпечення та розробки інноваційних технологій його здійснення. Метою 
нашого дослідження є визначення ролі вчителя як особистості та як вихователя у процесі формування 
якостей громадянськості молодшого школяра. 

Особистість дитини формується і розвивається під впливом багатьох факторів: об’єктивних і 
суб’єктивних; природних і суспільних; внутрішніх і зовнішніх; незалежних і залежних від волі і 
свідомості людей, які діють стихійно або на науковій основі у відповідності до поставленої мети 
виховання. 

Сучасне виховання базується на системі цінностей, які через культуру, традиції, філософію, релігію 
вказують на вектор виховних зусиль, формують виховний ідеал. 

Пропонуємо орієнтовану педагогічну модель особистості громадянина України ХХІ ст. 
(Т.Комісарова). 

Таблиця 1. 
Орієнтована педагогічна модель особистості громадянина України ХХІ ст. 

 
Виховний ідеал Патріотизм 
Міссія життя усвідомлення цілей, цінностей, мотивів, принципів життя 
Творче мислення. Творчі риси 

характеру 
самодостатність, порядність, цілеспрямованість, відповідальність, 

критичний розум, самостійність, наполегливість, оригінальність, готовність 
до виправданого ризику, працелюбність, життєтворчість 

Творчі якості інтелекту пізнання себе, потреба у самовдосконаленні, внутрішня культура, творча 
уява, фантазія, здатність до перетворення 

Діяльнісний підхід до життя мати своє "життєве кредо", вміти поважати та цінувати свою працю та 
працю інших людей; розуміння свободи вибору 

Праця – це зміст життя усвідомлення необхідності праці як основної форми життєдіяльності 
Людина – це частина Природи усвідомлення законів Природи, Землі, усвідомлення себе частиною 

Природи, носієм знання 
Формування "Я – концепції" Формування стилю життєдіяльності 
Самореалізація Найповніша реалізація людиною себе в житті – це і є щастя 
 
Перш за все, треба відзначити, що виховання майбутнього громадянина передбачає реалізацію 

особистісно-гуманного підходу, за яким забезпечується розвиток інтелектуальної, моральної, емоційно-
вольової, сенсорно-моторної, психічної сфери особистості. Такий підхід вимагає використання нових, 
прогресивних концепцій, запровадження інноваційних технологій і нових науково-методичних розробок 
у навчально-виховний процес на основі гуманізації середовища, в якому перебуває учнівська молодь. 

За таких умов у школі створюється атмосфера, яка дає учневі відчуття емоційно-психологічної 
захищеності та душевного комфорту, забезпечує формування в нього інтегративної риси – 
громадянськості. Остання, в свою чергу, дає школярам можливість відчути себе юридично, морально і 
політично дієздатними, сприяє розвитку їхніх інтересів, гнучкості мислення, удосконаленню знань, 
умінь, навичок, задоволенню їхніх освітніх потреб завдяки участі у навчально-пізнавальній, 
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дослідницькій, суспільно-гуманістичній, спортивній та іншій діяльності. Школа має сприяти 
задоволенню потреби у творчій самореалізації, а також організовувати інтелектуальне дозвілля учнів. 

Вважаємо, що не менш важливо сформувати в школяра готовність та здатність реалізувати свої 
громадянські почуття. Саме цього найчастіше йому бракує. 

Розглянемо деякі основні інтерпретації поняття "громадянськість". 
Громадянськість можна інтерпретувати як базову соціальну установку, суть якої полягає у готовності 

особистості свідомо приймати і відповідально, добровільно (а не з примусу) виконувати закони та 
вимоги до своєї держави. Вона певною мірою інституціональна, адже її практичний вияв закріплений 
законами, інститутами (служба в армії, захист Батьківщини тощо). Але в основному, громадянськість 
виступає як висока моральна якість і в узагальненому вигляді виявляється приблизно в таких 
міркуваннях: "Від моїх дій і вчинків залежить доля моєї країни, мого народу, моє власне майбутнє, я за 
все це відповідаю перед законом і ближніми. Якщо я тільки для себе, то для чого я?" 

Людина з високим рівнем громадянськості сприймає і осмислює акти державної дійсності одночасно 
у двох напрямах: як ці факти впливають на націю-державу і як вони позначаються на особистому житті. 

Отже, в практичному плані громадянськість – надзвичайно ефективний засіб, що спонукає і активізує 
державну діяльність населення. Без перебільшення її можна назвати всесвітньо-історичною, бо державні 
утворення всіх народів у всі часи були зацікавлені у формуванні в своїх громадян цієї важливої 
психологічної риси. 

З іншого боку, громадянськість особистості – досить складне утворення психіки і містить три 
складових: знання, переживання і вчинки. 

Важливою складовою громадянськості є, звичайно, емоційний компонент. Він включає в себе групу 
вищих особистісних почуттів: патріотичних, гуманістичних, екологічних, обрядових тощо. Провідне 
місце серед них повинні займати патріотичні почуття. Вони відображають ставлення українських 
громадян будь-якої національності (етнічної групи) до своєї держави, її життєдіяльності та перспектив 
розвитку, віру у світле майбутнє України, гордість за належність до українського народу, повагу до його 
історії, культури, менталітету, любов до рідної природи тощо. 

Висока громадянськість у практично-вольовому вираженні включає в себе ініціативність. Ініціатива – 
це самодіяльна участь громадянина у різних сферах державного життя, у розв’язанні певного завдання. З 
морального боку вона характеризується тим, що людина бере на себе більшу відповідальність, ніж цього 
вимагає просте дотримання загальноприйнятних норм. Як і кожне цілісне, системне психоутворення, 
громадянськість розвивається протягом кількох вікових періодів. Формування її залежить від 
співвідношення соціального середовища і внутрішніх суб’єктивних умов, які складаються в кожному 
такому періоді. Звичайно, в цьому процесі можуть бути і елементи спонтанності, стихійності. Підхід до 
формування громадянськості визначається, з одного боку, об’єктивними потребами в ній суспільства, а з 
іншого, – уявленнями про те, якої інтенсивності і масштабності вона повинна досягати в певному віці. 

Формування громадянськості у дитини залежить від її соціалізації (тобто оволодіння суспільним 
досвідом). На третьому році життя, коли завершується перший цикл ознайомлення з навколишнім 
світом, з людською спільнотою, до якої його включено уже за фактом народження, бажано, щоб малюк 
засвоїв назву держави ("Я живу в Україні"), і несвідомо (свідомо він це зробити ще не може) увібрав у 
себе дух українства. Адже, як образно висловився фундатор дидактики Ян Амос Коменський, посудина 
довго зберігатиме той запас, яким вона наповнена з першого разу. 

У дошкільному віці, як відомо, відбувається інтенсивний процес усвідомлення дитиною себе, власної 
тілесної організації, статі, прізвища тощо. Вона цікавиться також, чим займаються дорослі і хто вони такі 
взагалі. Дитина в цьому віці уже здатна сприйняти деякі елементи громадянськості, переважно 
ілюстративні: державну символіку, одяг, пісні, танці. Дуже важливим є також володіння державною 
мовою, звичайно, відповідно до вікових можливостей дошкільнят, засвоєння деяких відомостей про 
рідну країну, її людей, природу, культуру і т. ін. 

У молодших школярів сенситивність зумовлена зародженням потреби прилучитися до певних 
суспільних відносин, у тому числі і громадянських. Враховуючи цю потребу, їх широко ознайомлюють з 
відповідними поняттями, головним серед яких має стати поняття "Батьківщина". Учнів включають у 
різні види діяльності, які розвивають громадянськість. Це, зокрема, скаутський рух, що нині дедалі 
шириться. В інструкції для керівників скаутських груп (США) підкреслюється, що "скаутизм – це 
перетворення дитини в громадянина з почуттям обов’язку". 

Зрозуміло, що без певних організаторських і комунікативних умінь, без навичок поведінки в умовах 
широкої демократії, без основ політичної культури увійти в життя повноцінним громадянином молода 
людина не зуміє. Формування вмінь і навичок можна  умовно поділити на дві групи. Перша з них 
покликана допомогти дітям навчитися самостійно мислити і діяти, стати господарями свого життя, брати 
активну участь у громадській роботі, що дуже важливо в учнівському самоврядуванні. Призначення 
другої групи – навчити учнів, особливо старших підлітків і старшокласників, пристойно поводитися 
серед людей, виявляти самостійність та ініціативність у серйозних громадських заходах, політичних 
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акціях. Уміння та навички першої групи, якщо їх почати формувати у середньому шкільному віці, 
розвиваються і вдосконалюються в наступні роки, щоб надійно служити юнакові чи дівчині в побудові 
свого майбутнього. 

Як же навчити дітей самостійно вирішувати і діяти, організовувати корисні справи, бути господарями 
власного життя і активно готуватися до реалізації свої громадянських прав та обов’язків? Зрозуміло, що 
чим раніше це буде здійснено, тим краще. Однак, найбільш сприятливі умови складаються, починаючи з 
третього-четвертого класу, коли психічний розвиток дитини, зміна її статусу в школі породжують 
потребу в самопізнанні та самоаналізі, посилюють інтерес до колективних взаємин. Усе це викликає в 
ній прагнення до самовдосконалення, створює сприятливий грунт для формування організаторських 
умінь, навичок самостійності. 

Добрим початком може послужити правило для вчителя: не робити за дітей те, що вони можуть 
зробити самі. 

Так само можна навчити дітей планувати, організовувати й аналізувати будь-яке діло, виступати від 
імені колективу і висловлювати власну думку, виконувати різні доручення. При цьому важливо надавати 
їм змогу самостійно розробляти рішення, зазделегідь роз’яснивши сутність і значення передбачуваної 
роботи. Якщо рішення, прийняте учнями, педагогічно неспроможне, вчитель може тактовно підказати 
свій варіант, запропонувавши обрати кращий. Найчастіше так і відбувається: перевага віддається 
варіанту, запропонованому вчителем. Але і в даному разі діти переконані, що останнє слово залишається 
за ними. Надання можливості діяти цілком самостійно, а якщо це ще нереально, то створити ситуацію 
вибору, сумніву, обговорення, підказка в ході виконання завдання і т. д. – ось реальний шлях навчання 
самостійних дій. 

Оскільки дитина росте і формується як особистість в умовах шкільного класу, дуже важливо 
посилити роль класних зборів, надто їх управлінської й організаторської функцій. Йдеться про 
запровадження цілісної системи розподілу і виконання громадських доручень, за допомогою якої 
налагоджується все життя колективу, підвищення ролі зборів в організації функціонування такої 
системи. Звичайно, вчитель має подбати про додержання педагогічних вимог до виконання доручень 
(посильність, різноманітність, врахування добровільності та зацікавленості при розподілі, громадський 
контроль за виконанням і таке інше). 

Вчителю потрібно дещо більше, вагоміше: уміння не тільки висловлювати власні думки яскраво, 
цікаво, логічно, переконливо, а й слухати співрозмовника, відчувати його внутрішній емоційний стан, 
вникати в мотиви поведінки, встановлювати щирі, доброзичливі стосунки в міжособистісних контактах. 
Наявність таких складних за своїм змістом умінь або їх відсутність особливо гостро відчувається в 
навчально-виховному процесі (в широкому розумінні цього слова), де невербальне, вербальне й емоційне 
спілкування на заняттях і в позаурочній роботі дає той сплав виховного духовного впливу, який у 
найближчій перспективі не зможе забезпечити найдосконаліша комп’ютерна навчаюча система. 

Тому традиційна підготовка вчителя повинна бути суттєво доповнена психолого-педагогічним 
аспектом. У зв’язку з цим, необхідне спеціальне навчання вчителя, спрямоване на формування здатності 
організовувати й вести бесіду, дискусію, здійснювати вплив, апелюючи до розуму й емоцій слухачів, 
враховуючи їх ціннісні орієнтації, уміння розуміти й аналізувати позиції інших. 

Сучасний суб’єкт формуючого впливу повинен постійно розвивати гнучкість, самостійність, 
критичність свого мислення, рефлексивні й організаторські здібності, діалогічність у спілкуванні. 
Ефективним засобом здійснення такої роботи може стати активний спосіб навчання та виховання. Його 
перевага порівняно зі способом традиційним – у вищому рівні інтелектуального та емоційного залучення 
тих, кого навчають, більшій інтенсивності проходження процесу засвоєння знань, формування 
комунікативних навичок, виховання особистості. 

Щоб дитина була не байдужим споживачем нав’язаних їй проти її волі знань, важливо виробляти, 
стимулювати її особистісну позицію стосовно цих знань. А для цього необхідно показувати, що в 
наукових знаннях опредмечені сутнісні сили людини: її цілі, творчі прагнення, здібності, мрії. 

Гуманітаризований навчально-виховний процес – це процес співпраці педагога й учнів. Стосунки 
вихователя і вихованця мають будуватися як стосунки рівного з рівним. Педагог не повинен приймати 
рішення за вихованця і примушувати його до чогось, не поцікавившись спочатку його думкою, не 
дізнавшись про його міркування, смаки, звички, бажання. Лише в процесі спільної роботи над 
осмисленням ситуації чи проблеми, формування розв’язку можна отримати якісно новий результат 
зростання особистості, який грунтується не на примусі чи навіюванні, а на свободі вибору в результаті 
пройденого шляху до розв’язку. 

Громадянську спрямованість навчально-виховному процесові надає громадянсько-орієнтована 
комунікативна взаємодія вчителя з учнем. Шоб така взаємодія була ефективною, педагогові треба бути 
референтною особою для дітей. Це означає, що учні не тільки і не стільки одержують від нього 
інформацію, а й засвоюють її оцінку з позиції громадянськості. Якщо вчитель громадянсько 
невизначений, пасивний, це негативно впливає на розвиток громадського світогляду учнів. У їх 



Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 13. Педагогічні  науки 

 150 

комунікативній взаємодії перший повинен бути не лише джерелом цікавої й патріотично спрямованої 
інформації, а й вміти слухати своїх юних вихованців. 

Спілкуванню вчителя та учнів на громадянському рівні виняткового значення надавав 
В.Сухомлинський: "Я закликаю маленьких громадян – і вони відповідають на мої заклики найтоншими 
рухами душі: я прошу їх замислитись над власною життєвою долею -- і вони замислюються; я веду їх 
тернистим шляхом, пройденим героєм до вершини подвигу -- і вони йдуть разом із мною, захоплюються 
й благоговіють, обурюються, дивляться вперше на складанні явища життя широко відкритими очима й 
стискають кулаки від ненависті до ворога. Велика виховна сила бесіди про громадянськість 
розкривається тоді, коли я, вихователь, і мої маленькі громадяни, немовби зливаючись в єдине ціле, 
разом пізнаємо, відкриваємо великий світ громадянськості. Саме тоді, коли, слухаючи мене, Івась бачить, 
відчуває в мені передусім громадянина-однодумця, він і починає активно ставитись до самого себе. 
Громадянськість – це пристрасть людського серця, і донести до юних душ пристрасть боротьби можна 
лише тоді, коли ти сам постаєш перед своїми вихованцями як громадянин". 

Звичайно, в молодших класах референтність учителя у справах громадянського виховання школярів 
зумовлена його інституціональною роллю, а також емоційною привабливістю. Учні-початківці 
виступають переважно як об’єкт громадянського виховання, в якому вчитель здійснює бажані зміни. 

Комунікативний вплив учителя на громадянську сферу учнів цілеспрямовано та регульовано 
здійснюється, в основному, шляхом використання таких механізмів: переконування, навіювання, 
наслідування (часто їх називають соціально-психологічними методами). 

Особистісно розвиваюча функція мовленнєвого спілкування у виховному процесі є домінуючою, 
тому його кваліфікують педагогічним спілкуванням чи, конкретніше, педагогічним (зокрема, 
виховуючим) діалогом. Його своєрідністю є те, що два суб’єкти мають різні виховні позиції: вихователь 
виступає носієм і транслятором особистісних цінностей, а вихованці мусять ними лише оволодіти. Для 
мовленнєвого ж спілкування альтернативність позицій суб’єктів не є обов’язковою, навпаки, тут наявна 
єдність думок, поглядів, точок зору. Тому педагогічний діалог як процес суб’єкт-суб’єктної взаємодії 
виявляється, перш за все, взаємодією виражених у слові морально-ціннісних позицій співбесідників. 

Щоб робота у цьому напрямку була успішною,  вчитель-вихователь має бути добре ознайомленим з 
функціонуванням соціально-психологічних механізмів громадянського виховання, з "технологіями" 
індивідуального підходу, паралельної дії, дидактичних впливів, застосовуваними при формуванні 
громадянськості школярів. 

Наші подальші дослідження будуть направлені на розробку методичних рекомендацій вчителю з 
питання формування якостей громадянськості школяра. 
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Щербак И.В.   Роль личности учителя в формировании качеств  гражданственности школьников. 

В статье автор рассматривает вопрос про роль личности учителя в формировании качеств 
гражданственности школьников. 

Scherbak I . V.  The role of a personality of the teacher in the formation of the traits of a citizenship of  
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This article analyses the role of a personality of the teacher in the formation of the traits of a citizenship 
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СТРУКТУРА КУЛЬТУРИ ДЕМОКРАТІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ США 

У статті розкриваються змістові компоненти структури культури демократії в учнів старшої 
середньої школи США. 

Людство переживає тривалий та складний процес переходу від багатовікової індустріальної фази до 
науково-технічної, інформаційної у ІІІ тисячолітті, яку геніальний В. Сухомлинський назвав "світом 
людини". Вносяться кардинальні зміни у сферу виробництва (використання нових видів енергії, 
невідомих раніше матеріалів та способів їх обробки, автоматизація та роботизація, комп'ютеризація 
виробничих процесів), що, корінним чином, змінює побут людей, їх соціальне та духовне життя і 
дозволяє зміцнювати духовність як визначальні атрибути людського буття.  

Ці перетворення особливо помітні у високорозвинених країнах світу, що лідирують у темпах НТП. 
Саме в цих країнах найбільш помітними є і зміни в структурі робочої сили. Провідне місце в сфері праці 
займає діяльність, що вимагає від людей підготовки в обсязі вищому від середньої школи (в США таких 
працівників більш ніж 91 %). 

На порозі ХХІ століття освітня сфера суттєво змінюється. Освітні реформи набули глобального 
характеру, стали важливою складовою соціальної політики держав. НТП, участь в системі глобальної 
економіки висувають комплекс спільних вимог до освітніх структур різних країн, що сприяє їх 
уніфікації, інтернаціоналізації. Однак і зараз, система освіти кожної країни відображає особливості її 
соціально-економічного розвитку і політичної структури, демократії та прав людини.  

В умовах розбудови української демократичної держави виникає гостра потреба у формуванні 
вільних і відповідальних індивідів, котрі б долучалися до розбудови соціальних, правових і морально-
етичних принципів громадського життя. Проте, сформувати такий тип особистості надто непросто, 
оскільки, як показує досвід першого десятиріччя незалежності України, такими мають відбутися, 
передусім, юні покоління. Звичайно, громадянами не народжуються. Такими вони поступово 
стверджуються ще в загальноосвітніх інституціях і, особливо, на етапі старшого шкільного віку. У цьому 
зв'язку досить цікавим, на наш погляд, є досвід формування культури демократії в учнів старшої 
середньої школи США, оскільки в цій країні вже два століття утвердився чітко усталений досвід 
формування демократичної культури в усіх соціальних інституціях, зокрема і на старшому етапі 
шкільного навчання.  

Певні аспекти освіти й виховання в американських школах досліджують З. Малькова, Б. Вульфсон, І. 
Пилипівський, Т. Яркіна, О. Мороз, Ю. Красовицький, О. Сухомлинська, Л. Пуховська, Н. Лавриченко, 
А. Сбруєва та ін. Також проблеми підготовки вчителя у професійних закладах США досліджують Т. 
Кошманова, І. Руснак,  Н. Косарєва, М. Красовицький, О. Мороз та ін. 

Шляхи формування громадянськості у старшокласників, їх морально-етичного розвитку в школах 
України досліджують: І. Бех, В. Радул, Є. Пустовойтенко, Б. Кобзар, В. Киричок, В. Кузь, М. 
Левківський, К. Чорна та ін. Проте, до проблеми становлення громадськості старшокласників (на 
прикладі загальноосвітніх установ США), утвердження основ культури демократії в учнів старшої 
середньої школи США українські вчені ще не зверталися. Виходячи з зазначеного вище, завданнями 
даної статті є обґрунтування сутності структурних компонентів культури демократії у старшокласників 
США.  

Демократія – це наріжна цінність людства. Потреба у демократії у всьому світі підвищується через 
падіння тоталітарних режимів у Східній Європі й Африці. Останнім часом наше суспільство усвідомлює, 
що демократія – це єдиний шлях до розбудови повноправного суспільства. Тільки з допомогою 
демократії наша держава може підняти рівень свого розвитку в таких аспектах життя як освіта, 
працевлаштування, наука та культура.  

Отже, одне з фундаментальних завоювань сучасної цивілізації – це культура демократії, яка 
притаманна демократичним державам. Слід зазначити, що одною з істотних відмінностей демократичних 
держав від недемократичних є відкритість перших, наявність у них демократичних свобод, що 
рівномірно розподіляються серед громадян цих відкритих держав.  

Зупинимось на тому, як розуміють демократію у розвинених країнах Сходу, зокрема США. 
Демократія – це система самоврядування, де громадяни є рівними і політичні рішення приймають 
більшістю населення, але ці рішення не можуть йти всупереч національним меншинам. Демократія тут, 
перш за все, пов’язується з правом кожного громадянина обирати й бути обраним, приймати певні 
політичні рішення. У демократичному суспільстві уряд існує у колі людей і через людей.  
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Оскільки демократичний уряд існує як демократично обраний людьми, якими він керує, люди там 
мають можливість змінювати уряд у разі необхідності. Демократія як суспільна інституція реалізується 
через конституційну базу країни, яка обмежує владу держави та забезпечує права національних меншин. 

У Сполучених Штатах Америки Конституція налічує такі права, як свобода слова, совісті та зібрань. 
Держава конституційним чином забезпечує демократичний процес, у якому закони, що суперечать цим 
свободам, не можуть бути прийнятими відповідними органами влади. Крім того, демократія означає 
певний баланс гілок влади, які контролюють одна одну та складають цілісний державотворчий процес.  

Демократія може реалізуватися двома шляхами: через дефіцит влади і через її наявність. Демократія – 
це не стільки система влади, скільки спосіб життя. Для того, щоб люди повністю усвідомили сутність 
демократії, її переваги та відповідальність, вони мають отримати належну освіту. Така освіти прагне не 
тільки ознайомити учнів з концепцією демократії, але й також продемонструвати учням демократичні 
принципи на практиці, аналізуючи механізми відданості людей демократії.  

Освіту у сфері демократії не слід розуміти як ізольований предмет, який має вивчатися певний 
проміжок часу, а потім бути проігнорованим. Навчання демократії у США пов’язується практично зі 
всіма шкільними предметами, насамперед з історією, політологією, етикою, економікою та ін. Тому 
демократія може визначатися не лише як аспект у змісті певних дисциплін, але й як спосіб життя. Тому 
надто складно виокремлювати певні складові процесу формування демократичних основ у учнів шкіл 
США. Тим паче, вельми складним є аналіз психолого-педагогічних чинників формування почуття 
демократії у юнаків і дівчат.  

Слід сказати, що останнім часом у процесі формування культури демократії виявляється така важлива 
складова, як критичне мислення (critical thinking), яке визначає адекватну орієнтацію людини у сфері 
соціальних відносин. Саме у сфері концепції критичного мислення аналіз процесу формування культури 
демократії набуває нових евристичних можливостей. 

Культура демократії формується засобами громадянської освіти в старших класах США в процесі 
вивчення курсу "Основи держави і права" та факультативного курсу "Основи громадянознавства" в 10-12 
класах.  

При цьому громадянська освіта керується, передовсім, дотриманням наступних принципів: гуманізму 
як пріоритетності  ідеї прав і свобод людини, виховання людської гідності, поваги до приватної 
власності, розуміння значущості особистісної автономності; співвіднесення освітніх вимог з 
можливостями та природними здібностями дитини;  демократизму як виховання справедливості, вміння 
конструктивно взаємодіяти із суспільством та приймати рішення; суб'єктно-суб'єктних відносини між 
педагогами і учнями, атмосфери взаємоповаги та довіри між ними, самоврядування, відкритість і зв'язок 
школи з іншими агентами процесу соціалізації; наступності і безперервності як поетапного розширення  
інформаційного, виховного, практичного обсягу системи демократичної освіти; культуровідповідності  
як  врахування  у  змісті  громадянської  освіти етнонаціонального, регіонального, культурного і 
звичаєвого  контексту;  полікультурності як наповненості громадянської освіти ідеєю універсальності 
прав людини, а також ідеєю етнокультурного розмаїття США, світу, правової рівності національних 
культур; плюралізму  як виховання поваги до засад політичної, ідеологічної, етнонаціональної, расової 
різноманітності, виховання толерантного ставлення до різних світоглядних, політичних доктрин, 
релігійних переконань, до діяльності у школі різних молодіжних громадських організацій. 

Громадянська культура як визначальний чинник формування культури демократії старшокласників 
успішно реалізується при дотриманні наступних підходів: особистісного,  за якого у центрі навчально-
виховного процесу є інтереси учня, а визначальною ідеєю постає поняття прав людини; а сам зміст 
спрямовується на виховання громадянина демократичного суспільства, здатного робити вільний вибір і 
будує свою діяльність на основі визнання абсолютної цінності прав людини; діяльнісного, який визначає 
спрямування змісту громадянської освіти на розвиток уявлень і вмінь, що сприяють успішній соціальній 
активності особистості; соціокультурного, який передбачає розгляд навчального змісту в цілому як 
конкретної категорії, своєрідної моделі щодо конкретних потреб суспільства, до підготовки молоді до 
життя та діяльності в американському суспільстві. 

Громадянська освіта – один з основних засобів формування культури демократії. В сучасній 
геополітичній ситуації культура демократії має формуватись не лише на основі американської культури 
й цінностей, а й з урахуванням загальноцивілізаційної спадщини людства, плюралізму віросповідань та 
системи ідей, а також прагнення до універсалізації загальних правил та цінностей. Складовими культури 
демократії є громадянська освіченість, компетентність, досвід громадянської участі та громадянська 
зрілість особистості, що визначається духовно-моральними якостями, ціннісними орієнтаціями та 
світоглядно-психологічними характеристиками старшокласників.  

Зміст громадянської освіти як головний засіб цілеспрямованого навчання має базуватися на основних 
ідеях демократичного суспільства. Це система інтегрованого знання, оволодіння яким створює умови для 
формування та розвитку демократичних цінностей і громадянських умінь особистості, становленню яких 
в громадянській освіті надається більшого значення, ніж засвоєнню власне професійних знань та умінь. 
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Під культурою демократії учнів старшої середньої школи США ми будимо розуміти їхню здатність 
до чіткого дотримання прав і свобод, законів та подальшого включення в соціум з метою професійного і 
соціального самовизначення для утвердження себе як громадян демократичної держави.  

На відміну від демократичних, у недемократичних державах суспільні свободи мають тенденцію до 
централізації і зосередження в руках небагатьох людей, зокрема у панівної еліти. Ця відмінність, на наш 
погляд, є базою для побудови концепції культури демократії, характер якої буде визначатися розподілом 
свобод та влади в державі.  

Можна сказати, що, виходячи з поширеного дуального підходу до аналізу соціальних явищ, можна 
виділити три типи політичних сил – праві, ліві і центристи. Останні прагнуть сполучити ідеали правих і 
лівих. Гаслом правих при цьому буде "свобода для кожного", лівих – "справедливість для всіх". Ці три 
політичні сили знаходять своє відображення в трьох цілях Великої французької революції – свободі 
(праві сили), рівності (ліві сили), братерстві (центристи). Саме на основі братерства можлива, як можна 
побачити, єдність тенденцій до свободи громадян і їхньої рівності.  

Можна твердити, що демократичне суспільство реалізується на основі принципу центризму, коли 
крім свободи в суспільстві утверджена й справедливість.  

Принципи соціальної свободи та справедливості реалізуються не тільки на рівні соціальному, але й 
індивідуальному. Тобто, в суспільстві не може процвітати воля і справедливість, якщо відсутні носії 
даних якостей. У зв’язку з цим виникає потреба в аналізі фундаментальних понять, на яких ґрунтується 
культура демократій західного зразка. До таких, насамперед, відноситься почуття свободи. Почуття 
свободи реалізується в площині психофізіологічних рівнів людського організму: сфери відчуттів, емоцій, 
мислення. Свобода людини, реалізована в культурі демократії, передбачає, насамперед, вільне 
функціонування цих трьох сфер окремо, а також їхню гармонійну взаємодію.  

Що стосується сфери відчуттів, то приведення її до стану гармонійного функціонування передбачає 
використання методик нейро-лінгвістичного програмування, що сферу відчуттів людини розглядає як 
єдність трьох, як правило нерівнозначно розвинених репрезентативних систем – аудіальної, візуальної, 
кінестетичної. Однією з цілей людського розвитку є розвиток негармонійно розвинених 
репрезентативних систем і приведення їх до стану функціональної гармонії.  

Сфера емоцій може аналізуватися завдяки інформаційній теорії емоцій П. В. Сімонова, який показав, 
що емоції виникають завдяки недостачі інформації щодо актуальної потреби [3]. З іншого боку, людина, 
що знаходиться в полону своїх емоцій, втрачає внутрішню свободу, виявляючи тенденцію підкорятися 
зовнішньому середовищу (так званий зовнішній локус контролю, згідно Дж. Роттеру [4]).  

Таким чином, досягнення свободи на рівні емоційному передбачає контроль емоційних станів. Це 
досягається на шляху контролю людиною своєї поведінки, що виявляється через контроль своїх 
соціальних ролей (тобто уміння швидко переходити від однієї соціальної ролі до іншої і намертво не 
ототожнювати себе з ними  (E. Bern), а також на шляху розширення інформаційного кругозору людини 
(інформаційна витонченість), що дозволяє їй реагувати на події навколишнього середовища з меншою 
емоційною вразливістю.  

Ми розглянули сфери відчуттів і емоцій, які, з метою розвитку культури демократії, варто привести у 
відповідний гармонійний стан. Розглянемо сферу мислення, одним з основних пріоритетних напрямків 
розвитку яких є розвиток, так званого критичного мислення, яке можна вважати одним із основних цілей 
американської освіти [1]. Критичне мислення розвивається на шляху розвитку рефлексивного, 
відстороненого мислення, тобто здатності дивитися на оточуючий світ під різними кутами зору, уміння 
підтримати точку зору іншої людини, здатності диференційованого аналізу дійсності.  

Серед компонентів культури демократії учнів старшої середньої школи США доцільно виділити 
когнітивний, емоційно-ціннісний і практичний компоненти.  

Когнітивний компонент культури демократії включає такі знання, як культурологічні, ядром яких в 
системі освіти для демократії є культура міжлюдських (міжгрупових і міжособистісних) взаємин. 
Оволодіння культурним надбанням своєї нації відбувається  водночас  із  вихованням доброзичливого і 
зацікавленого ставлення до культур інших народів, етнічних спільнот, які становлять культурне поле 
США, світу; філософські та аксеологічні знання про громадянські, демократичні, загальнолюдські 
цінності; політичні знання щодо демократичних принципів функціонування політичної системи і влади 
та їх особливості у США; процедури та механізмів формування і функціонування державних структур, 
порядку реалізації їх повноважень, апеляцій до них; основи конституційного устрою США, особливостей 
взаємодії органів державної влади і органів місцевого самоврядування та їх відповідальності перед 
громадянами; правові знання щодо права та його ролі в суспільстві; Конституції; основ конституційного 
ладу країни; порядку формування, діяльності та взаємодії державних органів і органів місцевого 
самоврядування; знання щодо прав людини,  механізмів їх захисту,  обов'язків  і  відповідальності;  
національних та міжнародних нормативних актів, присвячених цій проблемі; економічні знання щодо 
сутності ринкових відносин як елемента демократії; основних економічних принципів; фінансової 
системи, системи соціального забезпечення та соціального захисту; соціально-економічних аспектів 
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екологічної проблеми, проблеми розвитку та екологічної безпеки; соціально-психологічні знання щодо 
психологічної природи та сутності владно-підвладних відносин; мотивації соціальної поведінки 
особистості; психологічних особливостей інформаційного впливу на свідомість виборців; способів 
розв'язання конфліктних ситуацій; щодо ефективності форм комунікативної взаємодії. 

Емоційно-ціннісний компонент культури демократії включає: усвідомлення абсолютної цінності 
прав людини, свободи особистості; усвідомлення себе як громадянина США; почуття  власної гідності,  
гуманізм,  толерантність,  плюралізм,  здатність  до компромісу; лояльне і, водночас, вимогливе 
ставлення до влади, законослухняність; активну позицію щодо необхідності брати участь у 
демократичних перетвореннях; усвідомлення себе як особистості, спроможної впливати на ситуацію в 
державі; критичне сприйняття соціально-політичної інформації; усвідомлення можливості та цінності 
самостійного політичного вибору; готовність відповідати за власні рішення та їх наслідки; усвідомлення 
взаємозалежності інтересів окремих людей, соціальних груп у суспільстві. При цьому головними 
спонуками постають внутрішні мотиви, серед яких особливе місце посідають мотиви самовизначення, 
самовираження, самоствердження і самореалізації. Природно, мотивація формується всім змістом 
навчально-виховного процесу старшокласників.  

Практичний компонент культури демократії передбачає здобуття учнями досвіду громадянських 
вчинків і переживань, основних громадянських умінь, зокрема: реалізовувати своє право на участь у 
виборах та інших формах демократії; обстоювати свої права, беручи участь у діяльності об'єднань 
громадян та громадських акціях; захищати свої права за допомогою державних органів та органів  
місцевого самоврядування; обстоювати свої права за допомогою апеляції до суду,  правоохоронних та 
правозахисних організацій; орієнтуватися в умовах вільного ринку; відстоювати свої права як споживача 
і платника податків; використовувати типові прийоми та методи розв'язання проблемних ситуацій; 
диференціювати емоційні та раціональні компоненти власного вибору; критично сприймати інформацію, 
самостійно її аналізувати;  комунікативні уміння. Такі вміння формуються у процесі навчання та 
життєдіяльності в полікультурному соціальному середовищі США. Проте, все це потребує подальших 
теоретичних узагальнень та експериментальних підтверджень. 
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ВЧЕННЯ ПРО НООСФЕРУ ЯК ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Розглядаються головні аспекти вчення про ноосферу, які аналізуються у контексті формування 
екологічної відповідальності. 

Екологія як системний науковий напрямок у своїй основі базується на універсалістських поглядах 
щодо зв'язку людини і її космопланетарного оточення [1-3]. Подібно до того, як сучасна наукова 
парадигма дійшла висновку про певну ізоморфність та тотожність буття та свідомості, екологія, що 
займається вивченням взаємозв'язку людини й оточуючого її середовища, дійшла висновку про наявність 
певної еволюційної загальнопланетарної тенденції, яку можна назвати рухом до ноосфери.  

Багато вчених вивчали взаємовідносини організмів із середовищем їхнього існування, що 
безпосередньо передувало сучасному розумінню біосфери. Ж.Б. Ламарк (1744–1829) у своїй книзі 
"Гідрогеологія" присвятив цілий розділ впливу живих організмів на земну поверхню. Видатний 
натураліст і географ А.Гумбольд (1769–1858) у своєму творі "Космос" дав синтез знань того часу про 
Землю і Космос і, на підставі цього, розвинув ідею про взаємозв'язок усіх природних процесів і явищ. 

Існування біосфери Землі як певної природної системи виражається, в першу чергу, в круговороті 
енергії і речовини при участі всіх живих організмів. Ідея цього круговороту була викладена в книзі 
німецького натураліста Я. Молешотта. А запропоновий у 80-х роках XIX сторіччя підрозділ організмів 
згідно засобам харчування на три групи (автотрофні, гетеротрофні і міксотрофні)німецьким фізіологом 
В.Пфеффером (1845–1920), було значним науковим узагальненням, що сприяло розумінню основних 
процесів обміну речовин у біосфері. Початок навчання про біосферу звичайно пов'язують з ім'ям 
знаменитого французького натураліста Ж.Б.Ламарка, що запропонував термін "біологія". Визначення ж 
"біосфера" вперше було введено австрійським геологом Е.Зюссом у 1875 році у його роботі з геології 
Альп. Більш широке уявлення про біосферу ми зустрічаємо у В.І.Вернадського (1863–1945), який почав 
першим досліджувати життя як єдине ціле, як геологічно своєрідну живу речовину, що характеризується 
вагою, хімічним складом, енергією і геохімічною активністю. Вернадський, говорячи про чинники, що 
впливають на розвиток біосфери, вказував серед інших і космічний вплив.  

Ступінь впливу космосу і природи та залежність людини від нього настільки великі, що усвідомлення 
цього послужило основою до появи цілого напрямку в науці – географічного детермінізму. Його 
прихильники вважали, що розвиток людського суспільства вирішальним чином визначається впливом на 
нього різноманітних географічних (природних) чинників. Данину цьому навчанню віддавали багато 
мислителів: Платон, Аристотель, Г.Т. Бокль, Л.М. Мєчников, К. Рітер і ін. 

Оригінальний російський мислитель Л.М. Гумильов активно займався проблемою етногенезу  і 
природних чинників, що впливають на цей процес. Він убачав пряму залежність етногенезу від 
географічного середовища. У свою чергу, середовище є фрагментом біосфери Землі, що входить до 
складу Сонячної системи – ділянки Галактики. Таким чином, людина і суспільство є складовою 
частиною Всесвіту і існують у загальному ланцюзі ієрархічної сумісності мікросвіту (людини) із 
макросвітом (космосом). 

Л. Н. Гумильов багато зробив для твердження концепції пасіонарності. На думку вченого, саме 
виникнення і подальший розвиток етносів залежить від багатьох природних, у тому числі і космічних 
чинників (сонячної активності, магнітних полів і ін.). Але розвиток етносів значною мірою також 
визначається наявністю в них особливих людей – пассіонаріїв, що володіють наденергіжю, 
непереборним прагненням до наміченої цілі, нехай навіть ілюзорної. Саме активністю і діяльністю цих 
людей пояснюються, на думку Гумильова, головні історичні події в житті народів. Пассіонарії 
(діяльність та активність яких щільно пов'язана з ландшафтом, історичним часом і космічними 
чинниками) впливають на маси шляхом пассіонарської індукції. 

Проблема ставлення людського суспільства до природи розроблялася багатьма мислителями. Значний 
внесок у розв'язання цієї проблеми зробив великий гуманіст XX століття, німецький мистецтвознавець і 
лікар Альберт Швейцер. У своїх наукових працях він обґрунтовує необхідність морального ставлення до 
природи. Етика благоговіння перед життям Альберта Швейцера стала основою для нової науки – 
екологічної етики, яка вивчає закономірності функціонування системи "людина – природа – людина". 

Особливе місце в інтепретації процесів взаємовідносин людини і природи займають представники 
філолофсько-релігійного напрямку, "російського космізму" XIX в. (М.Ф. Фьодоров, К.Е. Ціолковський, 
В.І. Вернадський і ін.), що обгрунтовували позитивну тенденцію до гармонії біосферних і космічних 
процесів, прягнучи знайти належне місце людини в системі її відношень із світом матеріальних і 
ідеальних речей і явищ. 
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Радикальна трансформація сучасного філософського погляду на світовий розвиток відбулася на 
початку 70-х років, коли була сформульована ідея меж росту, що прогнозує "екологічний колапс" для 
цивілізації майбутнього при збереженні сучасних орієнтирів світового розвитку. Саме відтоді розпочала 
формуватися сучасна філософія екологізму – світогляд, що виходить із визначального статусу проблеми 
взаємовідносин людини і біосфери в динаміці цивілізаційного процесу.  

Нині людство шукає гідну відповідь на "екологічний виклик", що постав перед цивілізацією XX та 
ХХІ сторіччя. Якщо в 70-х роках мало місце усвідомлення специфіки взаємовідносин суспільства і 
природи в умовах НТР, а в 80-х роках вироблялася тактика зм'якшення соціально-екологічної ситуації і 
"гасіння" гострих "екологічних пожеж" локального і регіонального масштабу, то на початку ХХI 
сторіччя людство, задля виживання, має розробити і приступити до активної реалізації єдиної глобальної 
стратегії загальносвітового розвитку, що забезпечує якість навколишнього середовища для цивілізації 
XXI сторіччя. 

Основний принцип екологічного аспекту концепції стійкого розвитку пов'язаний із забезпеченням 
коеволюції суспільства і природи, людини і біосфери [3], відновлення відносної гармонії між ними, 
націленість усіх суспільних трансформацій на формування ноосфери і забезпечення екологічної безпеки 
ноосферного розвитку. 

Можна сказати, що поступовий розвиток живої речовини в межах біосфери і її перехід у ноосферу 
(від грецького "ноос" – розум) як сферу взаємодії природи і суспільства ("сферу розуму"), є 
магістральною тенденцією розвитку людства. 

Термін "ноосфера" вперше ввів у 1927 р. французький учений Е. Леруа. Разом із Тейяром де 
Шарденом він розглядав ноосферу як ідеальне утворення, позабіосферну оболонку думки, що оточує 
Землю. Ряд учених пропонують уживати замість поняття "ноосфера" інші поняття: "техносфера", 
"антропосфера", "психосфера", "соціосфера" або використовувати їх у якості синонімів.  

Вчення про ноосферу було сформульовано у працях одного з його фундаторів В.І. Вернадського. 
Ноосфера може розумітися як новий емоційно-ментальний стан біосфери, при якому розумна діяльність 
людини стає вирішальним чинником її розвитку. Для ноосфери характерна взаємопотенціююча взаємодія 
людини і природи, що виявляє зв'язок законів природи з законами мислення і соціально-економічними 
законами. Ноосфера, за Вернадським, потребує глобального керування планетарними процесами 
відповідно до єдиної розумної волі. Як писав Верданський, ноосфера, що охоплює своєю єдністю 
природне і соціальне середовище, стане зручним місцем життя для людства й умовою вільного 
різнобічного розвитку; із колиски людства Земля з її навколишнім середовищем перетвориться в 
надійний і бажаний будинок для кожного з його членів. 

Спираючись на праці зарубіжних вчених, зокрема таких як Е.Леруа та П.Тейяр де Шарден, 
В.І. Вернадський, що створив вчення про ноосферу, підкреслимо, що ноосфера як сфера розуму є новою, 
найвищою стадією розвитку біосфери, яка має безпосередній зв'язок із господарською діяльністю 
людини. Становлення людського суспільства як нової перетворюючої природу сили відобразилося у 
всезростаючому, насамперед, біохімічному впливові людини на біосферу. В.І. Вернадський вбачав роль 
людини як рушійної сили подальшого розвитку біосфери, але цю роль людському суспільству необхідно 
виконувати на основі відповідальності за всі форми життя на Землі. Отже, В.І. Вернадський також 
наголошує на моральному ставленні людини до природи, виділяючи етичну категорію "відповідальність" 
як провідну, на якій мають ґрунтуватися взаємини людського суспільства і природи. 

Розглянемо сутність відповідальності. Якщо людина цілком довіряє світу як "єдино кращому з усіх 
можливих світів" (Лейбніц), то ця людина не бере на себе відповідальності за події, що відбуваються у 
світі, тобто не виступає активним поведінковим чинником світу. Брати ж відповідальність людина може 
за те, що є проблематичним, неприйнятним для неє і потребує зміни, перетворення. Світ у даному разі 
розуміється як залежний від людини, що підлягає її контролю (так званий "інтернальний локус 
контролю", за І. Роттером, який корелює саме із відповідальною поведінкою [4]).  

Відповідальність виникає з любові до ближнього, але щира любов заперечує контроль за поведінкою 
цього ближнього, що передбачає сприйняття світу, де ближній існує, як довершеного, гармонійного і 
безпроблемного, але це нівелює саме почуття відповідальності ("екстернальний локус контролю" як 
відчуття своєї повної залежності від світу, за І. Роттером).  

Якщо ж сприйняття світу як довершеного суперечить реальному стану речей, то любляча ближнього 
людина змушена спрямовувати свою поведінку на "виправлення", гармонізацію, удосконалювання, 
"порятунок" світу в цілому: загальний взаємозв'язок і взаємозалежність елементів світу роблять його 
цілісним утворенням, тому "виправлення" одного з його аспектів передбачає виправлення всіх інших 
аспектів і, в остаточному підсумку, – усього світу в цілому.  

Потребу у виправленні світу в цілому (відповідальність за нього) можна назвати екологічною 
відповідальністю, оскільки екологія, узята в її теоретичній межі, є наукою про ціле, тому що вона вивчає 
взаємовідносини і взаємодії рослинних і органічних організмів і утворених ними співтовариств між 
собою і навколишнім природно-космічним середовищем, а будь-яка взаємодія, будь-яке відношення – це 
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принципово цілісна сутність, розділяти яку на окремі взаємодіючі елементи є достатньо умовною акцією. 
Ця екологічна відповідальність формує ставлення до світу як до цілого, відчуття себе відповідальним за 
долю світу, формує стан звільнення від світу, і, одночасно, усвідомлення своєї причетності всім його 
подіям, розчинення в ньому, занурення в нього через об'єкт своєї любові, із котрим людина сполучається. 
Це двоїсте парадоксальне відношення до світу і є головною умовою актуалізації Я людини, про що ми 
писали на початку. 

Потреба у виправленні світу передбачає усвідомлення розходження між дійсним і належним 
(розумним), тобто теперішнім і майбутнім, усвідомлення принципу причинно-наслідкової залежності, 
вміння передбачити, вгадати наслідки тих або інших подій. Така націленість на майбутнє і дії по його 
здійсненню, звільнення із уз актуальної даності (дійсного) виражається в позитивному очікуванні плодів 
своєї діяльності, певних подій у майбутньому, що можна назвати надією як рефлексією майбутнього, без 
якої відповідальність неможлива. Це підтверджують дослідження провідних вчених. Досліджуючи 
проблему відповідальності, психологи І.Д. Бех, Т.Г. Гаєва, С.Б. Елканов, А.В. Лопуховська, 
Т.В. Морозкіна, А.П. Растігаєв, М.В. Савчин, визначають її як системну якість, завдяки сформованості 
якої людина стає здатною усвідомлювати віддалені наслідки своїх учинків, у неї розивається висока 
сенситивність до моральних ситуацій. 

Отже, екологічна відповідальність є результатом розвитку особистості і її головної метою (що 
постає одним з істотних пріоритетів ноосферної освіти). Цей розвиток виявляє декілька особистісних 
атрибутів, які одночасно є супутніми умовами розвитку Я, що були виявлені в ході нашого аналізу 
феномена "Я" людини і які є аспектами екологічної відповідальності: 1. Парадоксальний сплав станів 
включеності у світ і відокремленості від нього (синтез іманентності і трансцендентності), що актуалізує 
відчуття парадоксальності людського буття як діалектичної єдності взаємовиключних моментів, виявляє 
базальний, парадоксально-безсвідомий, діалектико-спонтанний, амбівалентний характер буття: 
інстинктивно-безсвідомий аспект. 2. Усвідомлення світу як цілісного универсума: ціннісний-
світоглядний аспект. 3. На основі властивості рефлексії майбутнього відбувається усвідомлення 
потреби в удосконаленні світу і відповідальність за його долю: діяльнісно-творчий аспект. 4. Емпатія, 
альтруїзм, любов: емоційно-мотиваційний аспект. 5. Усвідомлення детермінізму світу, тобто принципу 
причинно-наслідкової залежності, що призводить до усвідомлення розмаїття світу, а своя включенність у 
нього передбачає усвідомлення себе в різноманітних якостях і веде до розширення свого рольового 
репертуара: когнітивно-рольовий аспект. 

Ці висновки потребують подальшого теоретичного та експериментального поглиблення.  
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Вознюк А. В.  Учение об ноосфере как путь  формированию экологической ответственности. 

Рассматриваются основные аспекты учения о ноосфере, которые анализируются в контексте 
формирования экологической ответственности. 

Voznyuk A. V. The teaching about Noosphere as the way of formation of ecological responsibility. 

The main aspects of the teaching about Noosphere and the way of formation of ecological responsibility are 
analysed. 
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ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА В УКРАЇНІ  

У статті подається науковий аналіз історії проблеми соціального сирітства в Україні починаючи з 
найдавніших часів до 20-30рр. ХХ століття  

Проблема соціального сирітства, що виникла в Україні на рубежі епох, потребує вироблення 
реальних шляхів її подолання з огляду на досвід попередників. Тобто, необхідно ґрунтовно вивчити  та 
проаналізувати історію виникнення соціального сирітства як суспільного та історичного явища, його 
витоки, причини та закономірності, методи ліквідації. Перед науковцями постає завдання вивчення 
досвіду 20-х, 40-х років та побудова дієвої концепції, що змогла б ефективно працювати на практиці 
сьогодення. 

Нині над вирішенням проблеми науковці та практики працюють в декількох напрямках: 
- аналіз системи виховання безпритульних, що склався історично – В.Є. Виноградова-Бондаренко, 

А. Зінченко, О. Аніщенко, П.П. Середа, В.С. Яковенко; 
- визначення правового статусу безпритульних в Україні сьогодні – І.І. Куцим, А.Зінченко, 

Т.В. Говорун, М.Г. Афендулова, Л.І. Берліна, О.І. Карпенко, А.А. Філіпішина, О.О. Яременко; 
- створення умов для соціального становлення та самореалізації, вироблення принципів та 

підходів до перевиховання таких дітей в інтернатах та будинках дитини  – Л. Волинець, І.В. Пєша, 
С.В. Воронова, А. Будник, В.А. Танцюра, Н.М. Комарова, О.Г. Антонова-Турченко, І.Б. Іванова, 
Л.В. Канішевська; 

- створення принципово нових соціально-реабілітаційних закладів, притулків, дитячих селищ – 
С. Бадора, С.Н. Книш, Є.В. Постовойтов, Б.С. Кобзар, С.В. Коношенко, Н.Федорова. 

Однак послідовного, систематичного розгляду історії виникнення та розв’язання проблеми 
соціального сирітства від витоків до сьогодення ще не створено. Соціальне сирітство як масове явище 
виникало тричі. Період 20-х років ХХ століття ґрунтовно висвітлено в праці В.Є Виноградової-
Бондаренко "Виховання безпритульних дітей в Україні 20-х років ХХ століття"; про безпритульність 40-
х років ХХ століття немає наукових розробок та досліджень; проблема соціального сирітство, що постала 
сьогодні, викликала хвилю інтересу серед науковців.  

Говорити про історію соціального сирітства можна лише за умови з’ясування змісту цього поняття.  
Наразі соціальне сирітство розглядають з декількох позицій – як соціальне, тимчасове явище, при 

ліквідації причин якого зникне і проблема; як психологічний феномен самосприймання, самовідчуття та 
самоусвідомлення дитиною себе одинокою, що не є об’єктивним фактором для визначення поняття; як 
педагогічна проблема відсутності умов для виховання, занедбаності дитини в сучасному суспільстві. Всі 
три підходи склалися історично. Психологічне трактування проблеми безпритульності як природженої 
моральної дефективності дитини [3, 81] призвело до того, що на початку ХХ століття Альф Адлер навіть 
запропонував створювати при університетах кафедри олігофренопедагогіки для стримування та 
ліквідації безпритульності [6, 141]. 

Наша стаття розкриває історичний контекст саме педагогічного підходу, тобто як соціальних сиріт ми 
розглядатимемо дітей-сиріт, дітей-жебраків, дітей-підкидьків. 

Вивчення історії соціальної роботи в Україні не можливо без згадування  "трьох китів", рушіїв цієї 
роботи – держави, релігії, менталітету. Саме тому три найбільші хвилі соціального сирітства (після 
Громадянської та Великої Вітчизняної воїн, після розпаду СРСР) виникали при руйнуванні хоча б одного 
з китів. 

З покін віків суспільство і держава, розвиваючись, розробляли різноманітні механізми захисту себе 
від жебраків та безпритульних [5, 5] аби утримати рівновагу та стабільність.  

Велику роль відігравав розвиток християнської релігії, яка проголошувала з однієї сторони культ 
милосердя і благодійництва для багатих, з іншої – блаженство бідних та убогих, культ жебрацтва для 
бідних та обездолених. До того ж по православ’ю сім’я була "малою церквою", тобто була покликана 
зберігати основи християнського життя кожного члену родини.  

Важливе місце у соціальній допомозі відіграє і менталітет. С.М. Соловйов відмічає, що на відміну від 
германців та литовців, які позбавлялися від зайвих, слабких та покалічених сородичів, слов’яни завжди 
були милостиві до старих та дітей. [5, 29]. Однак, К. Кузьмін та Б. Сутирін відмічають особливості такої 
допомоги: лише своїм (про причини бідувань яких відомо) і лише продукти (а не гроші). А ідея 
створення різноманітних притулків для нужденних до ХІХ століття взагалі не мала ніякої підтримки від 
народу. Одночасно жебраки та старці відмовлялися там жити – краще на волі. [5, 31] 
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Всі ці фактори (захист держави, норми релігії, особливості менталітету) формували соціальну 
політику, впливали на розвиток соціальної допомоги в Україні. Розглянемо її через призму допомоги 
дітям – безпритульним, жебракам, сиротам (Табл. 1). 

Табл. 1.  
Історико-педагогічний аналіз проблеми соціального сирітства в Україні 

 
 дата діяч Форма допомоги контекст 

996 р. Князь Володимир 
"Красне Сонечко" 

Поклав догляд за сиротами на 
духовенство 

конфесійний 

 Ярослав Мудрий На власні кошти заснував училище 
для 300 сиріт-юнаків 

професійний 

К
иї
вс
ьк
а 

Ру
сь

 

 Володимир 
Мономах 

В "Поучении..." : "... по силе 
кормите, снабдите сироту" 

законодавчий 

 Іван Грозний Догляд за сиротами включено до 
кола задач органів державного 
управління, створено Церковний 
патріарший наказ у справах сиріт 

законодавчий 

1551 р.  Стоглавий собор призначив кожній 
церкві відкрити богадільню чи 
училище 

законодавчий 

 Олексій 
Михайлович 

Наказ суспільного догляду сиріт законодавчий 

1628 р. Федір Олексійович Наказ про відкриття спеціальних 
будинків для дітей-жебраків (безрогих 
дітей), де їх навчали грамоті і професії 

законодавчий, 
навчальний 

1706 р. Новгородський 
митрополит Іов 

Побудував за власний кошт 
виховний будинок для 
незаконнонароджених та підкидних 
дітей при Холмоло-Успенському 
монастирі 

діяльнісний 

1715 р. Петро І Указ влаштувати по містах шпиталі 
для незаконнонароджених, з яких 
потім дітей передавали на навчання до 
майстра або в села селянські сім’ї 

виникли перші 
прийомні сім’ї 

1764 р. Катерина ІІ Відкрито Московський виховний 
будинок (ініціатори І.І. Бецький, А.А. 
Барсов); 
Створюються сирітські будинки, з 

яких дітей передають на виховання в 
сім’ї 

фостерний 
 

Часи 
козацтва 

 Хлопчиків-сиріт віддають на Січ в 
науку до курінних кабиць 

етнокультурний 

1772 р. Дружина Павла І – 
Марія Федорівна 

Дітей з виховних будинків віддавали 
на виховання в "державні села" 
селянам (до 11 років хлопчиків, до 15 
років дівчаток). За виховання в 
селянських сім’ях стежив спеціальний 
інспектор 

прототип 
дитячих сел 
 
 
державницький 

1791 р.  Встановлено централізоване 
керівництво у виховних будинках, 
суворий контроль за умовами життя 

централіза- 
ційний 

Кінець 
30-х рр. 
ХІХ ст. 

 Створено Московський (для дівчат) і 
Гатчинський (для хлопчиків) сирітські 
інститути 

професійний 

У
кр
аї
на

 в
 с
кл
ад
і Р
ос
ій
сь
ко
ї і
мп

ер
ії 

1837 р. Горнозаводчик 
А. Демидов 
(С. Петербург) 

І приватний дитячий притулок (для 
дітей, що приходили, поки батьки 
працювали + для сиріт). Надавалася 
професія  

Прототип 
дитсадка, 
професійний 
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 дата діяч Форма допомоги контекст 
1839 р. Князь В.Р. 

Одаєвський 
"Положення про дитячий притулок" законодавчий 

1861-
1891 р. 

Імператриця Марія Створено земські органи, завданням 
яких було залучати увагу суспільства 
до проблем сирітства, кількість 
сирітських і виховних будинків 
зростає вдвічі; 
Розвивається благодійність: Дамське 

попечительське товариство, 
Товариство про зіпсованих дітей, 
Попечительство про народну 
тверезість, приватні особи 

соціокультур-
ний 

1887 р. Е.Н. Орлова 1-а дитяча літня колонія  
1891 р.   Нове Положення про притулки 

Відомства установ імператриці Марії 
законодавчий 

 

1905 р. К.Н. Венцель Виховні заклади нового типу – 
"будинок вільної дитини", "Товариство 
друзів природного виховання", 
"Батьківський клуб", "Музей зразкових 
дитячих іграшок"; піднімає питання 
про створення Великої Хартії захисту 
дітей, розробляє Декларацію прав 
дитини 

Науково-
педагогічний: 
індивідуальний 
підхід, 
особистісно-
орієнтоване 
виховання, 
розвиток 
творчості 

 1911 р. С.Т. Шацький Літня дитяча колонія "Бадьоре 
життя", яка мала перетворитися в 
дослідну станцію 

науково-
педагогічний 

1919 р. А.В. Луначарський 
(Росія) М. Зубков 
(Україна) 

Державна Рада захисту дітей: 
*евакуація безпритульних в південні 

хлібородні регіони; 
* організація системи суспільного 

харчування безпритульних; 
* одноразові компанії допомоги; 
* вилучення безпритульних з вулиці 

і розміщення в інтернати та серед 
населення; 

* утримання інтернатів на кошти 
організацій, підприємств. 

ідеологічний 

 Наркомат просвіти Всі притулки і сирітські будинки – в 
державні заклади 

централіза-
ційний 

1920 р.  Інститут дитячої інспекції: 
- Виявлення дітей, що 

потребують допомоги: 
- Проведення заходів по боротьбі 

з дитячою безпритульністю; 
- Профілактика безпритульності. 

профілактик-
ний 

1922 р.  Центральна комісія допомоги дітям 
(з правом законодавчої ініціативи та 
фінансової самостійності) 

законодавчий 

1924 р.  Створено республіканський Фонд 
імені Леніна для допомоги 
безпритульним 

ідеологічний 

1918 -
1925 рр. 

В.Н. Сорока-
Росинський 

Всіх безпритульних – до дитячих 
будинків: 
Школа для важковиховуваних ім. 

Ф.М. Достоєвського в Петрограді 

 

С
РС

Р 

1920 – 
1928 рр. 

А.С. Макаренко Колонія для неповнолітніх 
злочинців, трудова колонія ім. Ф.С. 
Дзержинського 
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 дата діяч Форма допомоги контекст 
1927 р.   добровільне товариство "Друзі 

дітей" 
  

1936 р. Ф.С. Дзержинський Диткомісія ВЦИК: координація 
роботи усіх відомств по ліквідації 
безпритульності 

 

Історичні типи притулків: 
До ХІХ століття: богадільні; дитячі притулки; виховні будинки; сирітські будинки.   
Дослідники відзначають особливості життя у таких закладах: висока смертність (іноді помирало 80-

87 дітей зі ста) [8,16]; госпіталізм, депривація [8,16]; спрямованість на надання ремесла, професії [1,40] 
В ХІХ столітті розрізняють типи притулків: для морально занедбаних дітей; для засуджених дітей 

(закритого типу); для дітей, що вже відбули термін покарання. 
На початку ХХ століття виникає новий тип притулків для дітей, матері яких потребували підтримки у 

зв’язку з війною. 
В 20-ті роки в Радянському Союзі з’явилося безліч альтернативних закладів для безпритульних, 

головною метою яких було "сортування" дітей – тобто за дитиною спостерігали, давали характеристику і 
розподіляли по постійним дитячим закладам: карантинно-розподільчі дитячі пункти (КРДП); 
приймальники; ізолятори; клуби РКСМ; будинки відкритих дверей; дитячі чайні; нічліжки. 

Зараз, на початку 2000-х, з’явилося якісно нове явище – "приховане" соціальне сирітство – 
погіршення умов життя більшої частини сімей призвело до падіння моральних норм сім’ї, зміни 
ставлення до дітей аж до витіснення їх із сімей, до бездоглядності дітей.  

Проаналізуємо контекст діяльності держави, спрямованої на ліквідацію соціального сирітства: історія 
розвитку держави, її катаклізми та, як наслідок, – явище соціального сирітства, розвивається по спіралі; 
на кожному витку спіралі випереджає законодавчий аспект діяльності держави, і лише за ним слідують 
ідеологічний, соціокультурний тощо; для можливості контролювати наслідки ідеологічних та 
соціокультурних діянь влада намагається централізувати, монополізувати подальшу діяльність; завершує 
кожне коло ряд профілактичних заходів. 

Отже, як зазначає Л.В. Канішевська, соціальне сирітство характеризує досягнутий нашим 
суспільством рівень соціальної відповідальності [4,69], тому те, чи позбавимося від цього ганебного 
явища в найближчі роки залежатиме лише від нас. 
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СОФІЯ РУСОВА ПРО ВЧИТЕЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ 

Розглядаються погляди С. Русової щодо ролі вчителя національної школи. 

У Державній національній програмі "Освіта" ( "Україна XXI століття") підкреслюється, що одним із 
головних шляхів поліпшення виховання підростаючого покоління є реформування змісту виховання, 
наповнення його культурно-історичними надбаннями українського народу. 

Видатним представником української культури, педагогіки, автором концепції національного 
виховання,  нових підручників для школи була Софія Федорівна Русова. 

У 1917 році, працюючи в секретаріаті освіти України, С.Русова брала активну участь у творенні 
національної системи освіти і вважала, що наша школа повинна будуватися на національному ґрунті і в 
такій школі має працювати національно свідомий вчитель-вихователь. 

В незалежній Україні творчо використовуються здобутки і традиції вітчизняної педагогіки, 
створюється новітня цілісна національна система освіти – від  дошкільної до вищої  і післядипломної. В 
цьому відношенні активно досліджується педагогічна діяльність видатних педагогів України, в тому 
числі і творчість С. Русової ( І. Зайченко, М. Євтух, І. Пінчук, О. Сухомлинська, Є. Коваленко та інші). 

Завданнями нашого пошуку є вивчення вимог С. Русової до вчителя і реалізація цих вимог у 
підготовці майбутнього вчителя. 

Виступаючи на Міжнародній конференції у Празі у 1927 році, С. Русова підкреслювала: "Необхідно, 
щоб школа кожного народу була вільною і національною. Необхідно створювати умови для вільного 
розвитку всіх материнських мов, так як кожна національна культура є складовою  культурної традиції" 
[1]. 

Провідне місце у навчанні, духовному і фізичному зростанні належить народному вчителеві. Він має 
бути національно свідомою людиною, володіти високим рівнем культури, педагогічними здобутками 
попередніх поколінь, скарбами народної педагогіки, здатний творчо використовувати їх на практиці. 

На переконання С. Русової, любов до дітей – це той грунт, на якому виховання досягає своїх завдань. 
У своїй роботі "Нова школа соціального виховання" С. Русова писала про вчителя: "Це мусить бути 

надзвичайної моральної краси людина, що безпосередньо своїми переконаннями, всім своїм 
поводженням повинна впливати на своїх учнів... Учитель повинен бути не якимсь ремісником, а 
апостолом правди і науки, який має перед собою не лише матеріальну нагороду за працю, а велике 
гуманне завдання" [3 : 17-18]. 

С. Русова вважала, що тільки зусиллями таких апостолів Україна матиме прекрасних людей – 
патріотів,  добрих робітників, інтелектуально розвинених особистостей. 

Педагог дбала про поліпшення підготовки вихователів дошкільних закладів та вчителів початкових 
шкіл. Під її керівництвом було відкрито українське відділення при Фребелівському педінституті у Києві, 
вища школа для підготовки педагогічних кадрів у Празі. Брала активну участь в роботі учительських 
з’їздів , де ставила питання про необхідність розширення загальноосвітньої і спеціальної підготовки 
майбутніх учителів , створення умов для їх самоосвіти, про відкриття педагогічних бібліотек, видання 
педагогічної літератури. 

Високо оцінюючи суспільне призначення вчителя , С. Русова вказує на його відповідальність перед 
суспільством, перед народом за виховання його майбутнього. Тому вчитель  повинен мати високий 
інтелектуальний рівень, широку загальну і педагогічну освіту, бути психологом і мати глибокі  знання зі 
свого предмету і методики його викладання. Кожний учитель в процесі своєї діяльності повинен багато 
читати, постійно поповнювати свої знання,  бо "той, хто вчить, повинен і сам багато знати". 

Вчитель своїми знаннями має стверджувати свій авторитет, який допоможе йому дисциплінувати 
дітей, вони повинні бачити в своєму оточенні якнайбільше добра і краси. 

Особистий приклад життя та діяльності вчителя – гідний наслідування вихованцями. Він повинен 
відзначатися своєю справедливістю, стриманістю, щирістю, бути активним, енергійним, запалювати 
учнів своїми справами. 

Завдання вчителя – своєю поведінкою, характером викликати любов і довір’я дітей, по-батьківському 
ставитися до них, добре знати вікові та індивідуальні особливості своїх вихованців. С. Русова образно 
порівнює дітей з кущами в саду, і підкреслює, що як серед розмаїття кущів немає двох однакових, так  і 
всі діти різняться між собою почуттями, думками, характерами, здібностями. 

Разом з тим дитина має зростати не пасивним спостерігачем оточуючого, а усвідомлювати свої і чужі 
вчинки шляхом обмірковування, самоаналізу. Вчитель, батьки  повинні використати кожний випадок 
боротьби між злом і добром аби виробити  в дітях власні судження, виявляти себе в різних життєвих 
ситуаціях, показати свою "мужність, добре серце і правдиве поводження". 
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На думку С. Русової, кожен педагог повинен  вболівати за розвиток своїх дітей, будити в них любов 
та інтерес до знань, намагатися робити навчання радісним для дітей. 

Актуальною сьогодні є думка С. Русової про те, що вчитель має не лише вчити учнів, але й 
виховувати їх характер, зміцнювати волю, викликати свідоме ставлення до своїх обов’язків, формувати 
поняття відповідальності. 

      Крім того, педагог покладає на вчителя обов’язок створити в школі "такий лад, при якому немає 
місця будь-яким злочинам". З цією метою вона пропонує створити добрі стосунки в процесі навчання з 
дітьми, керувати їх духовними потребами у позакласній роботі, організовуючи спільні справи і 
створюючи відповідну моральну атмосферу. 

Одночасно вона застерігає вчителя від рутинерства, формалізму, казенної дисципліни, носій добра і 
краси, вчитель ніколи не карає дітей або їм погрожує. 

С. Русова підкреслювала, що вчитель повинен розв’язувати , перш за все,  культурно-виховні 
завдання, виходити за межі школи, сприяти економічному і моральному розвитку не тільки учнів, але і їх 
батьків , їх родин, жителів певного населеного пункту. Саме такий учитель буде виводити свій народ з 
темряви, до нового життя і разом з тим С. Русова вимагає нової єдиної школи, в якій би навчався весь 
український народ. 

С. Русову дуже турбувала політична і соціальна незахищеність українського вчительства того часу. 
Постійна матеріальна скрута, переслідування, безправність в усіх сферах життя негативно позначалися 
на його загальнокультурному і професійному рівнях, такий учитель мало що може дати у справі 
виховання. Суспільство повинне створити для вчителя такі умови, щоб він почував себе вільним, 
щасливим, незалежним у правовому і економічному становищі. 

С. Русова  вважала, що виховання є процес творчий, однак фундаментом  він має науку – закони 
психології, фізіології, педагогіки; вона надавала вирішального значення загальнокультурній і 
професійній, особливо психологічній підготовці вчителя і вихователя. Усе виховання має будуватися на 
пошані до особистості учня. 

Створене учителем є найгуманнішим, бо пов’язане з формуванням особистості, громадянина. Якщо є 
хороший учитель, то є надійне майбутнє у держави, суспільства.  

Оцінюючи внесок С. Русової у розвиток педагогічної думки, можна сказати, що її голос набуває 
особливого значення в часи кардинальних змін підходів до дитини, до самої освіти, виховання, що 
постали у зв’язку з побудовою нової України. 

Подальшим пошуком цієї роботи може бути видання методичних рекомендацій для студентів 
майбутніх учителів. 
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ФУНДАЦІЯ КНЯЖНИ ТЕТЯНИ МИКОЛАЇВНИ ЯК ДОБРОЧИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРІОДУ 
І СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

У статті розкривається діяльність однієї з маловідомих доброчинних організацій на території 
України – фундації княжни Тетяни та її роль у соціальному захисті дітей у період І світової війни 

Проблема доброчинності та меценатства, закладена в самій істоті слов`янських народів, має глибоке 
історичне коріння та ментальнісну основу. До того ж, доброчинність виступає серйозним соціалізуючим 
чинником у площині взаємин дитини та соціального середовища як мезочинник формування соціальної 
компетентності. До головних чинників процесу соціалізації на мікрорівні, як відомо, відносять сім’ю та 
найближче середовище спілкування; на мезорівні – тип поселення, навчального закладу, етнічну 
належність тощо. Макрорівень займають ще більш глобальні соціальні чинники. Таким же 
соціокультурним феноменам, як доброчинність чи меценатство (як специфічні вияви соціального захисту 
дитини, віддільні чи невіддільні від інституалізованих його форм), - у сучасній соціально-педагогічній 
науці місця не визначено.  

Тому історико-педагогічний аналіз вказаних соціокультурних феноменів дозволить (окрім введення в 
науковий обіг та наукової систематизації масиву історико-педагогічного знання) представити нову, 
доповнену та уточнену модель соціалізації особистості у соціальній системі з сучасними параметрами – 
культурними, етнічними, геополітичними, екологічними тощо. 

Науковий (історико-педагогічний, соціально-педагогічний, соціологічний, історичний, філософський, 
теологічний) інтерес до проблеми місця, ролі та можливостей використання системи доброчинності та 
меценатства у сфері освіти не є випадковим з огляду на те, що система доброчинності у будь-якій 
соціальній системі виконує необхідну функцію заповнення патерналістської частини соціальної політики 
[1]. 

Наукові дослідження доброчинності у сфері освіти представлені працями вітчизняних та зарубіжних 
науковців минулого (Батюшкова П.М., Братчикова А.В., Каретникова С.М., Тарнавського Н.М., 
Теодоровича М.I., М.Аркаса, Д.Дорошенка, М.Грушевського, О.Єфіменко, М.Костомарова, В.Королюк, 
М.Лещенко, Г.Марахова, I.Рибалка, А.Ролле, Я.Корнецького, Л.Лісецького, М.Драгоманова та ін.) та 
сучасності (Iванова М., Гонтара О., Войналович О.,  Бовуа Д.,  Кондрацького А., Єременко Т., 
Сухомлинської О., Євтуха Б., Лепського Я., Еберхардта П., Заштовта Л., Ковалинського В., Коваль Л., 
Звєрєвої Н., Тетерського С., Овчарової Н., Ярмаченка М., Березівської Л., Гончаренка С., Калениченко Н. 
та ін.). 

Однак системного дослідження сутності та особливостей доброчинності саме у сфері освіти у певні 
періоди її функціонування на території України немає.  

Загалом є всі підстави вважати, що доброчинна діяльність у сфері освіти в Україні стала системною у 
другій половині ХІХ століття. На той час вона вже була досить різноманітною – доброчинні товариства і 
фундації, організації, що об`єднували людей за місцем проживання, трудовою діяльністю. Особливої 
популярності набули ті недільні школи, де навчання було безкоштовним, а праця вчителів – не 
оплачувалася. А почалася така системна діяльність задовго до вказаного періоду, зі створення відомства 
імператриці Марії Федорівни. Воно зародилося з кількох закладів, створених у 60-ті рр. XVIII століття 
Катериною ІІ на пропозицію Івана Бецького. Потім з`явилися виховні будинки у Москві та Санкт-
Петербурзі, товариство виховання благородних дівиць у Смольному монастирі. Після цього діяльність 
розповсюдилася на Україну – Харків, Миколаїв, Сімферополь, Севастополь тощо. Так, у 1811р. у 
Харкові було відкрито інститут благородних дівиць як заклад Імператриці Марії, у 1826р. – 
Миколаївське училище для дочок нижчих чинів Чорноморського флоту, у цьому ж році – таке саме 
училище у Севастополі. У 1826р. засновано будинок для подорожніх Таранова-Бєлозерова у 
Сімферополі. Зауважимо, що Правобережна Україна залишилася осторонь цього процесу – там 
доброчинність як громадянська функція належала передусім до найзаможніших представників польської 
громади. 

Сучасники імператриці Марії Федорівни захоплено сприймали її діяльність. Так, В. Карамзін вважав 
її кращим міністром освіти в Росії, а О. Пушкін назвав зразком смиренномудрості, міністром 
доброчинності.  

Члени сім`ї імператриці продовжили її діяльність. Її дочка, Марія Павлівна, герцогиня Саксе-
Веймарська, створила організацію попечительства над народним добробутом у  Саксе-Веймарі. Друга 
дочка, Катерина Павлівна, під час війни 1812 року організовувала госпіталі. Син імператриці Марії 
Федорівни Олександр І заснував Імператорське Людинолюбне Товариство. 
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Станом на 1855р. у Російській імперії було 365 навчальних закладів, 40 лікувальних, виховних 
будинків і доброчинних притулків. Доброчинною діяльністю на той час займалися кілька товариств 
загальнодержавного рівня: Дамське попечительське товариство, Попечительство про народну тверезість, 
Товариство попечительства про зіпсованих дітей (Общество попечения об испорченных детях). 

Значну допомогу дітям-сиротам, дітям з незаможних сімей надавали приходські доброчинні 
організації. Приходська доброчинність була спрямована не лише на підтримання богаділень для людей 
похилого віку, але й на утримання притулків для дітей. 

Притулки того часу не надавали, звичайно, необхідного рівня соціальної компетентності дітям, що 
були позбавлені її формування у мікросоціумі своєї родини. Однак у таких закладах їм забезпечувалися 
харчування, догляд й елементарне навчання. Крім того, у притулку можна було отримати початкові 
навички якоїсь професії. Приходські притулки того часу можна умовно поділити на стаціонарні та денні. 

Доброчинна система у сфері освіти та опіки над соціально незахищеними дітьми значно поліпшила 
темпи розвитку у той час, коли стали створюватися земства. Так, по всій території Російської імперії 
кількість сирітських притулків з 1861 по 1891рр. збільшилася у два рази. 

Вдосконалення системи освіти значною мірою залежало й від дворян та різночинців. Процес 
соціального виховання у другій половині ХІХ століття став предметом зацікавленості дворянських, 
християнських та жіночих попечительських товариств. 

На початку XX ст. у Києві було створене Товариство сприяння початковій освіті, споруджено 
Народну аудиторію, де проводили публічні медичні читання, організовували богадільні для старих 
людей, які не мали родин і засобів до існування. В унікальному дореволюційному "Календарі-довіднику 
Києва" майже на 50 сторінках названо благодійні заклади міста. 

Перед початком І світової війни існувало вже досить багато форм доброчинності у сфері освіти, а 
саме: 

- едукаційні фундуші (головним чином, на Правобережжі), які залишилися з часів існування 
Комісії Едукації Народової (своєрідного прообразу російського міністерства освіти); так, 
найзначнішим серед них був на початку ХІХ століття фундуш родини Олізарів; 

- стипендіальні фонди та іменні стипендії; так, наприклад, в університеті св.Володимира (який, 
як відомо, був переведений з Кременця після ліквідації Кременецького ліцею) станом на 1912р. 
існували стипендії генерала Д.Г.Бібікова, М.І.Пирогова, Великої княгині Марії Олександрівни, 
Н.С.Афанасьєва тощо; такі стипендії виникали або з певного капіталу, наданого навчальному 
закладові самим засновником стипендії, або ж створювалися з суми капіталів якоїсь кількості осіб, 
які бажали надати стипендії ім`я відомого політичного чи наукового діяча; 

- доброчинні кошти із заповітів заможних громадян міста чи регіону, а також із так званих 
"виморочних" капіталів; останні складалися з майна та коштів покійного викладача навчального 
закладу, якщо він не залишав заповіту чи не мав спадкоємців; 

- доброчинні кошти – нагороди за особливі успіхи у вивченні певних наук; так, наприклад, 
студенти університету св.Володимира мали можливість отримати нагороду за кращий твір (4% від 
капіталу 6600 руб., тобто 266 руб. щорічно); доброчинна пожертва надвірного радника 
Ф.Д.Василевського передбачала 244 руб. нагороди за наукове відкриття студента університету тощо; 

- доброчинні пожертви на матеріальну допомогу незаможним студентам – їх могли надавати 
як особи, які називали себе, так і невідомі громадяни міста; 

- доброчинні пожертви на честь певної пам`ятної дати, як-от зібраний лікарями випуску 
1873р. капітал на відзначення 25-річчя відкриття університету св.Володимира на потреби 
гістологічної лабораторії та допомогу студентам; 

- доброчинні пожертви на розвиток певного напрямку освітньої діяльності чи певного 
структурного підрозділу навчального закладу; так, Харківський технологічний університету отримав 
1000 руб. пожертви від вдови старшого радника С.І.Ловцова на розвиток університетської бібліотеки 
[8, 21-28]. 
Період першої світової війни є досить специфічним етапом, коли соціум набув кризового вигляду і 

способу існування, в тому числі у контексті освітніх процесів на території України. Тому поява великої 
кількості біженців та місцевих незахищених верств населення спричинила до створення доброчинних 
товариств, серед яких особливе місце належить фундації (комітету) Її Імператорської Величності Великої 
княжни Тетяни Миколаївни 

Перша світова війна призвела до кризи основних соціальних інститутів російської держави, але 
заодно вивільнила позаінституційні частки шкільництва: приватної, сімейної, оказіональної освіти. Цей 
період (1914-1917рр.) можна характеризувати як час творення нетипових навчальних закладів на кількох 
освітніх паралелях: початкової, середньої та професійної освіти. 

Загальна кількість біженців, які переїхали на територію західних губерній, була такою: 
- до Волинської губернії – 160 000 осіб, в тому числі до Житомира – 3 507; 
- до Київської – 41 694, до Києва – 24 192 осіб; 
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- до Подільської губернії – 4 226. 
Як бачимо, на Правобережжі основний наплив біженців припав на Волинь. Більша кількість їх 

прибула лише до Катеринославської губернії на території України [2]. 
У максимально короткий термін на Правобережній Україні створилися більше тисячі початкових 

шкіл, кілька десятків середніх [3].  
Особливе місце серед громадських доброчинних організацій періоду першої світової війни, з якими 

активно  співробітничала місцева громада, зайняла фундація княжни Тетяни. Ця фундація стала 
своєрідним зв`язуючим осередком між доброчинними структурами царської Росії та місцевою громадою 
у сенсі  доброчинної допомоги дітям, які опинилися у категорії біженців і прибули з Польського 
Королівства або із західної частини Правобережної України. Дозвіл на відкриття першої середньої школи 
на Правобережній Україні був отриманий за допомогою цієї ж фундації, яка була покликана опікуватися 
біженцями і мала безпосередню підтримку при царському дворі. У кінці жовтня 1915 року фундація 
дістала дозвіл Міністерства освіти Росії на організацію середньої освіти для біженців [3].  

У короткий час було створено осередки фундації у всіх регіонах України. Розглянемо діяльність 
деяких. 

Київське відділення Комітету Великої Княжни Тетяни Миколаївни розпочало свою діяльність 15 
січня 1915 року. У перший час своєї діяльності комітет надавав біженцям лише грошову допомогу. 
Комітет організував цілу низку доброчинних зборів коштів. Потім діяльність комітету розширилася. Він 
виявляв опіку над біженцями Києві та області. Для організації допомоги дітям комітет нав`язав 
співробітництво з Фребелівським товариством у Києві і Лігою Захисту Дитинства. Було відкрито 3 
середні навчальні заклади і 5 початкових шкіл для дітей-біженців. Загалом Київське відділення Комітету 
разом з довіреними йому школами у 1915-1916 н.р. нараховували близько 15 000 учнів обох статей [4]. 

Для старших підлітків та молоді були влаштовані майстерні. Першою з таких майстерень стала 
швацька. У ній протягом року було виготовлено 32 218 одиниць різного одягу. Цей вид трудової 
доброчинності став популярним, тому було відкрито згодом ще дві швацькі майстерні та взуттєва. 
Учнями останньої стали діти біженців (25 підлітків) [5]. З дітей підліткового віку організовувалися також 
артілі (натирачів підлоги, вантажників і лісорубів). 

Для медичного обслуговування дітей-біженців було засновано лікарню на 150 ліжок. Особливо 
загрозливою стала ситуація з сипним тифом та коклюшем. Тому при комітеті була створена Комісія 
допомоги дітям, яка об`єднала 10 громадських організацій. Вона опікувалася 5 карантинами, 19 
притулками-яслами, 4 дитячими лікарнями для біженців. Для того, щоб батьки змогли відшукати своїх 
дітей, яких втратили під час переселення, Комісія організувала їх фотографування. 

На одному із засідань Комітету обговорювалося питання про "спонукання підлітків-біженців до 
трудової діяльності", оскільки в час війни серйозно збільшилася кількість дітей, які займалися 
грабунком, попрошайництвом, бродяжництвом. Їх затримували органи правопорядку за 
"праздношатательство и безписьменность" [6]. Тому комітет зав`язав контакти з т.зв. Судом для 
малолітніх. Окреслилися два шляхи вирішення проблеми. Один – передати цю справу до компетенції 
поліції та Особливих судів для малолітніх. Другий – поширити сферу діяльності комітету на таку групу 
дітей, тобто організувати для них окремий вид доброчинної допомоги – у вигляді трудової 
взаємодопомоги.  

Досвід діяльності таких трудових товариств довів їх життєздатність. Для них були створені 
гуртожитки, вони могли оволодіти певною спеціальністю. У таких закладах батькам набагато легше було 
відшукати своїх дітей. Навчальна діяльність таких закладів, на жаль, зводилася до мінімуму. Головним їх 
завданням було надати дітям житло, харчування і забезпечити їх роботою. Організатори трудових 
притулків стверджували, що діти там були на диво здоровими: "Переносячи жахливі часом умови 
дороги, харчуючись як прийдеться, вони майже не хворіли" [6]. А відсутність регулярної освітньої 
роботи з такими дітьми пояснювалася передусім суб`єктивними причинами, оскільки кожен керівник 
такого закладу був переконаний, що війна от-от скінчиться і діти повернуться до своїх домівок, 
продовжувати систематичну освіту за місцем проживання. Крім того, їх статус (культурний, майновий, 
виховний) був настільки різним, що могло йтися лише про індивідуально орієнтоване виховання, умов 
для якого комітет не міг створити через брак коштів та зайнятість членів цієї організації. Головною ідеєю 
трудових притулків стало бажання закріпити у підлітків трудові навички, впевненість у тому, що дитина 
в стані забезпечити собі який-не який рівень існування в час відсутності (тимчасової чи постійної) 
батьків. Деякі елементи культосвітньої роботи таких притулків включали можливість користуватися 
бібліотеками комітету, а також походи до місцевого оперного театру [7].  

Подільське відділення Комітету Великої Княжни Тетяни Миколаївни засноване 18 жовтня 1914 року. 
З часом заснувалися повітові осередки у Кам`янці-Подільському, Проскурові, Утиці, Літині, Вінниці, 
Гайсині, Брацлаві, Могилеві-Подільському, Балті та Ямполі. 
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Особливою турботою подільського комітету одразу стали діти, школярі, старики, непрацездатні. У 
Кам`янці-Подільському було відкрито постійний притулок для опіки над дітьми осіб, що постраждали 
внаслідок військових дій. 

Волинське відділення Комітету Великої Княжни Тетяни Миколаївни засноване 31 грудня 1914 року. 
Відділення створило притулок для дітей, які загудили батьків, а також для повних сиріт на 100 осіб 
різного віку та національності. У притулку, окрім опіки, дітям забезпечувалося навчання грамоти, письма 
та рукоділля. Варто передбачити, що серед них були діти різних станів та національностей, що робить 
фундацію позастановою [7].  

Малозабезпеченим біженцям-учням відділення видавало матеріальну допомогу для купівлі 
підручників та посібників, о також оплачувало їхнє навчання у середніх навчальних закладах. Деякі 
кошти відділення призначалися також для Волинського товариства боротьби з дитячою смертністю. 

Загалом діяльність фундації княжни Тетяни, як і інших громадських організацій, які працювали на 
користь освіти у період першої  світової війни на Правобережжі, не була досить тривалою. На часі 
ставали інші соціокультурні процеси, спричинені зміною влади та початком нового періоду польського 
шкільництва на радянському Правобережжі. 
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Сейко Н.А. Фонд княжны Татьяны Николаевны как благотворительная организация периода 
І мировой войны. 

В статье раскрывается деятельность одной из малоизвестных благотворительных организаций на 
территории Украины – фонда княжны Татьяны по социальной защите детей в период первой мировой 

войны 

Seyko N. A. Fund of great princess Tatyana Nikolayevna as charitable organization of the period of the 
World War I. 

The activity of one of not widely known charitable organizations on the territory of Ukraine – the fund of great 
princess Tatyana Nikolayevna on social defense of children in the period of the World War I is analused. 
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ЖІНОЧА ПАНСІОННА ОСВІТА НА ВОЛИНІ 
(кінець ХVІІІ — початок ХІХ століття) 

Аналізується навально-виховний процес у жіночих пансіонах Волині у кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ 
століття, визначаються його особливості і значення для подальшого розвитку жіночої освіти у регіоні 

Використання історико-педагогічного досвіду є одним з найефективніших способів заповнення 
духовного вакууму, що виник унаслідок руйнації старих ідеологічних стереотипів, особливо — у 
питаннях гендеру. Відродження в Україні традицій жіночої освіти детермінує історико-педагогічні 
дослідження у цій галузі, покликані сприяти вдосконаленню сучасної освітньої системи. 

Серед праць з історії жіночої освіти найбільшої уваги заслуговують дослідження М.І. Демкова, 
М. Зінченка, О. Лихачової, В. Овцина, М.Л. Пєсковського, С.В. Рождєственського, які дозволяють 
визначити місце жіночої освіти, зокрема регіональної, в загальній освітній системі Російської імперії. 
Проблеми жіночої освіти на Волині розглядали також Даніель Бовуа, Владіслав Вельхорський, Клемен 
Кантецький, Міхал Ролле, Єва Фелінська. Спільним для переважної більшості праць є акцентування 
уваги на польських освітянських традиціях, активній участі волинських жінок-католичок в організації 
освітньої справи, домінуванні приватної освіти, негативному впливові царсько-російської політики  на 
становлення жіночої освіти у краї. Аналіз значної кількості архівних документів, рукописних матеріалів, 
періодичних видань ХІХ і ХХ ст. дозволив зробити висновок про існування багатовікових традицій 
приватної жіночої освіти на Волині, вартих пильної уваги і наукового осмислення. У даній статті 
пропонується коротка історія жіночої пансіонної освіти в регіоні, її особливості та значення для 
подальшого розвитку системи жіночої освіти в губернії. 

В кінці XVIII — на початку ХІХ ст. жіноча освіта на Волині найширше була представлена 
приватними пансіонами, які існували майже в кожному містечку середньої величини і за статутом 1803 
р. підлягали контролю Віленського університету. В цей період тільки в одному Кременці нараховувалось 
п’ять жіночих пансіонів [1], у яких, як правило, виховувалось декілька дітей, часом абсолютно різного 
віку і навіть статі. На допомогу пані-господарка запрошувала вчительку з найближчої школи, або якусь 
іншу жінку. Шкільні вчителі, в більшості випадків, ставились до викладання в пансіонах як до 
другорядної справи, тому й рівень знань у цих закладах був невисоким [2]. Основними заняттями 
учениць були молитви, шиття, музика, вивчення мов та лічби. Більш заможніх вихованок додатково 
вчили малювати й танцювати.  

Мовами волинських пансіонів початку ХІХ століття були польська і французька. Російською 
розмовляли лише чиновники та військові, яких на Волині була меншість, а українська вважалась 
"холопською", тобто негідною для звучання у благородних закладах. Національна культура в пансіонах 
засвоювалась дітьми лише через байки Красицького та історичні пісні Ю.У. Нємцевича [3, 86; 4, 2]. 
Загальний рівень навчання дівчат залишався посереднім і погано пристосованим до місцевих реалій. 
Характериними рисами перших жіночих пансіонів, на відміну від монастирських навчальних закладів, 
які виховували сувору релігійність і покору, були "благородність", "світськість" і "безтурботність" їх 
навчально-виховного спрямування. За висловом Гуго Колонтая, там виховували "комедіянток" і 
"танцюристок".  

Перші кроки до врегулювання навчальної частини цих закладів зробила Едукаційна комісія, 
запропонувавши створити систему приватних жіночих пансіонів і сформулювавши спеціальні вимоги до 
освітнього цензу вчителів та організації навчально-виховної діяльності [5, 261-262; 6, 4].  За статутом 
1828 р. всі приватні навчальні заклади могли бути двох видів: школи (лише для навчання) і пансіони (для 
утримання, навчання і виховання). З 1834 р. заборонялись пансіони, в яких хлопчики і дівчатка 
навчались разом. Навчати дітей обох статей дозволялось лише в школах. До того ж обов’язково потрібно 
було стежити, щоб діти віком були не старші одинадцяти років і перебували в окремих класних кімнатах.  

На Волині перші заклади цього типу виникли на початку ХІХ  століття в Житомирі  — пастора Руге та 
баронеси Сабіни де Конті, Бердичеві — Терези Біндер і монахинь-маріавіток, Теофіполі — Совинської, а 
також — Любарі, Дубно і Луцьку [9, 82; 10, 9-10;  11, 3 зв.].  В 30-х роках  відкрились нові пансіони в 
Житомирі (Єлисавети Колпакевич і Кароліни Ростоцької), Луцьку (Кржижанівської), Рівному (Маріанни 
Бондіні). В 40-х роках в Житомирі  з’являються ще два зразкових жіночих пансіони:  Лопатьєвої, який 
пізніше очолила вихованка Смольного монастиря Любов Іванівна Соколова [12], та дружини волинського 
губернського контролера, надворної радниці Елеонори Вілентіївни Жданко [13, 1117]. В Житомирі 7 квітня 
1859 року почав діяти приватний жіночий пансіон вдови надвірного радника Евеліни Махцевич, а в Острозі 
11 квітня того ж року — вдови колезького асесора, приватної вчительки Пелагеї Бачинської. [14].  
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Після 1831 року  царський уряд  застосував цілу систему заходів для  підпорядкування навчально-
виховного процесу перспективним великодержавним цілям. Відтоді в навчальних закладах Південно-
Західного краю заборонялось викладання наук польською мовою, в жіночих приватних пансіонах 
вводився "суворий нагляд за виконанням християнських обов’язків", підтримувалась закритість 
навчально-виховного процесу, встановлювалась щільна помісячна звітність, призначались особливі 
інспектори, головний обов’язок яких полягав у нагляді за тим, "щоб виховання в пансіонах затверджене 
було на головних началах Російського життя: Православ’ї, Самодержавстві і Народності". Повеління від 4 
листопада 1833 р. вимагало, щоб утримувачками жіночих приватних пансіонів обов’язково були російські 
піддані [7, 2]. Інструкція Міністерства народної освіти від 17 квітня 1834 р. висловлювала побажання, щоб 
"взагалі всі науки читані були мовою вітчизняною", але  практично завжди серед власниць жіночих 
пансіонів знаходились такі, котрі взагалі не розмовляли російською. 

У 1834 р. за пропозицією міністра освіти приватні жіночі пансіони за своїми внутрішніми 
доброчинностями, ґрунтовністю навчання, піклуванням про моральність і фізичне виховання повинні були 
поділятись на відмінні, хороші і посередні. У жовтні 1837 р. наказом попечителя Київського навчального 
округу з метою створення загального училищного устрою вони стали називатись такими, що відповідали 
гімназіям, повітовим чи парафіяльним училищам. У 1838 р. жіночі приватні пансіони отримали офіційні 
назви навчальних закладів першого чи другого розрядів. Пансіони першого розряду мали відповідати 
гімназіям, а другого — повітовим училищам. 

Навчання в пансіонах продовжувалось цілий рік за винятком деяких святкових і вихідних днів. 
Щоденно проводилось по чотири уроки, з яких два — до обіду і два — після. Всі додаткові  курси 
читались у  вільний від основних занять час. До 1838 року час літніх канікул (вакацій) визначався 
особливим договором в кожному закладі окремо. Постановою попечителя Київського навчального 
округу від 24 лютого 1838 року для літніх канікул офіційно встановлювався період з 1 липня по 15 
серпня. У кінці навчального року у всіх приватних навчальних закладах у присутності місцевого 
училищного керівництва проводились відкриті випробовування. У дівочих пансіонах, на відміну від  
хлоп’ячих, не були поширеними тілесні покарання. Офіційно дозволеними засобами виховного впливу 
вважались зауваження, догани, погрози, різного роду позбавлення (окрім їжі, руху, навчання), примус і 
присоромлення. Але при цьому потрібно було звертати увагу на мотиви, які спонукали дитину до 
конкретного вчинку.  

Першорозрядні пансіони повинні були складатись із чотирьох класів, а другорозрядні — з трьох. Крім 
того, утримувачкам дозволялось відкривати додатковий підготовчий клас. Пропонувалось також 
дворічну систему проходження кожного класу замінити на однорічну, щоб господарки закладів не мали 
проблем зі щорічним прийомом учениць і розміщенням їх по класах. Але навіть у 60-х рр. ХІХ ст. 
більшість приватних жіночих пансіонів складались з трьох класів і мали шестирічний курс навчання. 

У пансіонах першого розряду обов’язково викладались: Закон Божий греко-російського і римо-
католицького віросповідувань, російська мова і словесність, французька, німецька та польська мови, 
загальна історія і географія, російська історія та географія, арифметика, чистописання, малювання, 
музика, співи, танці і рукоділля [14, 25 зв.; 15, 11 зв.]. За бажанням батьків учениць могли звільняти від 
вивчення польської мови, однієї з іноземних і співів. Додатково в першорозрядних пансіонах могли 
вивчатись: богослів’я в короткому огляді, англійська та італійська мови, скорочений варіант природничої 
історії та деякі найголовніші поняття з фізики. Вихованкам, які завершували повний курс, дозволялось 
видавати свідоцтва на право викладання у приватних домах письма (російського й іноземного) та 
арифметики. У пансіонах другого розряду в коло обов’язкових предметів взагалі не включались іноземні 
мови. Але французьку і німецьку представницям вищих станів дозволяли вивчати, як додатковий 
предмет. 

На уроках Закону Божого у першому класі учениці вивчали Священну історію, а у двох наступних — 
Катехізис. З російської мови у перший рік навчання вихованки вправлялись у читанні російською і 
старослов’янською мовами та знайомились з основами етимології. У другому — продовжували вчити 
етимологію, засвоювали граматику та займались декламацією. У третьому — удосконалювали правопис,  
вивчали синтаксис та особливості листування. Курс географії був скороченим і передбачав ознайомлення 
з частинами світу у перших класах і вивчення основних понять з математичної та російської географії — 
в останньому. Нумерація, чотири основні математичні дії над простими числами та усний рахунок 
складали суть арифметики першого класу. У другому дівчата практикувались у виконанні дій з 
іменованими числами та удосконалювали усний рахунок, а в третьому — вивчали дроби. 

З усіх навчальних дисциплін особлива увага в жіночих пансіонах зверталась на вивчення Закону 
Божого, російської мови, російської географії та історії. Ці предмети повинні були стати джерелом 
великодержавної ідеології, місцем і засобом вкорінення її у свідомість вихованок. Проте, звіти одного з 
найкращих волинських жіночих пансіонів — Л.Соколової, навіть у 1851 році повідомляли про погану 
успішність вихованок з історії та географії. Пояснювалось це нібито недостатньою кількістю годин, 
відведених на вивчення цих предметів [16, 13]. Але чотири години на тиждень (по дві на кожну 
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дисципліну) [8, 106 зв.-107] навряд чи можна назвати недостатнім навіть сьогодні. Очевидно, що були 
більш вагомі причини цієї неуспішності, серед яких — відсутність необхідної кількості належним чином 
підготовлених вчителів, що, до речі, підтверджується офіційними звітами [17, 42 зв.-43] та, що дуже 
ймовірно, упереджене ставлення деяких учениць до нової, імперської інтерпретації історичних подій і 
кордонів, яке формувалось на тлі загальної невдоволеності польської частини населення своїм 
політичним становищем у краї. З 1834 року всі предмети, крім Закону Божого римо-католицького 
віросповідування, викладались російською мовою. Використання підручників, не затверджених 
керівництвом округи, категорично заборонялось. Будь-які "підозрілі" книги  негайно вилучались.  

 Після появи інструкції Міністерства народної освіти від 17 квітня 1834 р., яка забороняла приймати 
до навчальних закладів осіб без права на викладання, уряд нарешті став проводити послідовну політику 
суворого нагляду за відповідністю освітнього цензу викладацького складу в жіночих навчальних 
закладах [18, 30 зв.]. Інструкція 1847 р. звужувала звичні для волинської шляхтянки соціальні обрії, 
сприяла нівеліюванню національно-патріотичних почуттів. Класні дами повинні були зміцнювати у своїх 
вихованок усвідомлення того, що вони покликані перш за все "для діяльності на поприщі домашнього 
побуту".  

У кількісному складі вчителів жіночих пансіонів не було чіткої регламентації. Їх могло бути стільки, 
скільки дозволяли фінансові потужності закладу. У 1835 р. луцький жіночий пансіон мав лише двох 
вчительок, бердичівський монахинь-маріавіток — 6, житомирський баронеси де Конті — 11. 

Характерною особливістю жіночої пансіонної освіти  початку ХІХ століття була її всестановість. На 
цьому загострювали увагу деякі дослідники жіночої освіти минулих століть [5, 251]. Як свідчать архівні 
матеріали, на початку ХІХ ст. у волинських жіночих пансіонах могли спільно навчатись діти 
дворянського, купецького і духовного станів, а також чиновників та іноземних підданих. Надалі 
царський уряд все більше став опікуватись "чистотою" жіночих пансіонів у Південно-Західному краї. У 
1837 році попечитель Київського навчального округу зобов’язував утримувачок жіночих пансіонів 
обов’язково вимагати від кожної нової вихованки посвідчення про її походження і наголошував на тому, 
що гімназійний статус міг бути наданий закладу лише за умови "благородності"  його учнівського 
складу. 

В середині ХІХ століття з’являються деякі зміни в якісному складі жіночих приватних пансіонів. 
Якщо  на початку ХІХ століття в них навчались переважно дівчата римо-католицького віросповідування, 
то у 50–60 роках більша половина учениць кожного закладу вже були православними. Так, у 1839 році з 
37 учениць Житомирського жіночого пансіону К. Ростоцької лише 7 сповідували греко-російську віру, в 
1843 році з 33 вихованок зразкового Житомирського жіночого пансіону православним вже були 16, а в 
1850 році з 35 учениць Житомирського пансіону Л.Соколової православну віру сповідувала 21 
вихованка.  

Слід наголосити, що кількість учениць у всіх волинських жіночих пансіонах у першій третині ХІХ 
століття була невеликою. В 30-х рр. вона не перевищувала  22, а в 50—60 роках — 50 вихованок. 
Повільне зростання кількісного складу ставило іноді утримувачок пансіонів у досить скрутне 
матеріальне становище. Деякі пансіони через малу чисельність доводилось навіть закривати. 

Плата за навчання і утримання встановлювалась кожним навчальним закладом окремо, залежала від 
економічного стану регіону, статусу пансіону і можливостей батьків.У 50-60-х рр. ХІХ ст. найдорожчими 
були житомирські жіночі пансіони Е. Махцевич і Л. Соколової, у яких навчання і повне утримання 
кожної вихованки обходилось відповідно у 250 та 228 рублів сріблом. Повний пансіон у закладах М. 
Бондіні та П. Бачинської  коштував 150 рублів, Е. Жданко –—100. У деяких пансіонах існувала гнучка 
система пільг і послуг, яка дозволяла сплачувати за навчання і утримання дітей лише частину від 
загальної суми. Крім того, практично в кожному закладі декілька учениць перебували на повному 
безкоштовному забезпеченні. 

На перший погляд може здатись, що вартість пансіонного навчання була надто дорогою, щоб 
задовольнити всі навіть дворянські та шляхетські родини. Але утримання декількох домашніх вчителів 
обходилось родині значно дорожче. Наприклад, у 1857 р. сім’я Крашевських лише одному гувернеру 
була готова сплачувати 600 — 700 рублів на рік [19, 365-366]. Одного ж учителя для більш-менш 
якісного навчання, звичайно, не вистачало. Безперечно, що для родин середнього достатку такі витрати 
були непосильними.  

Традиційно було прийнято вважати пансіони закритими навчальними закладами. В переважній своїй 
більшості вони такими й були. Проте "повний пансіон", тобто забезпечення їжею, житлом і навчанням 
протягом всього навчального періоду не був обов’язковою умовою даного типу навчальних закладів. Це, 
скоріше, була послуга, яку пропонували тим, хто не мав змоги щоденно приводити дітей на заняття та 
контролювати їх домашню підготовку, і від якої, при потребі, батьки могли відмовитись, значно 
скоротивши витрати на освіту дітей. Сім’я не усувалася від виховання, брала безпосередню участь у 
формуванні особистості дитини, що особливо цінувалось у Південно-Західному краї. Це було вагомою 
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перевагою пансіонного навчання над багатьма закритими навчальними закладами, яку постарався 
знищити царський уряд, намагаючись обмежити виховний вплив сім’ї і підсилити — держави. 

Не зважаючи на проімперську спрямованість навчально-виховного процесу, приватні жіночі пансіони 
стали важливим етапом формування системи жіночої освіти на Волині. Вони виявили зацікавленість 
значної частини суспільства у забезпеченні жінок середньою освітою; продемонстрували педагогічні та 
економічні переваги організованої освіти над домашньою; підготували громадську свідомість до 
сприймання ідеї організації відкритих всестанових жіночих навчальних закладів; вплинули на 
формування серйозного ставлення влади до проблем професійної підготовки педагогічного персоналу 
жіночих навчальних закладів. 

Історичний досвід функціонування жіночої пансіонної освіти в Україні та окремих її регіонах може 
стати важливим джерелом реформування змісту освіти  з урахуванням гендерного аспекту. Розвиток 
сучасної мережі навчально-виховних закладів для жінок зумовлює також перспективність досліджень 
механізмів соціально-психологічної адаптації випускниць волинських жіночих пансіонів закритого й 
відкритого типів кінця ХVІІІ — першої половини ХІХ століття. 
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Матеріал надійшов до редакції 19.09.03 р.  

Ершова Л.М. Пансионное женское образование на Волыни 
(конец ХVІІІ –  первая половина ХІХ столетия). 

Анализируется учебно-воспитательный процесс в женских пансионах Волыни в конце ХVІІІ —первой 
половине ХІХ  столетия, определяются его особенности и значение для дальнейшего развития женского 

образования в регионе 

Yershova L.M.  Boarding-school women education in Volyn 
(the end of the 18-th – the first past of the 19-th centuries ). 

The educational processes of women’s boarding-school in Volyn (the end of the 18-th — the first Part of the 19-
th centuries) are analyzed,  the peculiarity and significance for development of the woman education system in 

the region are defined. 
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ЕФЕКТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЯК ЧИННИК 
ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

В статті розглядаються психолого-педагогічні особливості організації навчально-виховного процесу в 
режимі навчального співробітництва з урахуванням специфіки сучасного підходу до викладання 

іноземної мови. 

Навчальне співробітництво як термін (cooperative learning) використовується в педагогічній 
літературі, особливо західній, вже досить давно. Як педагогічна технологія воно асоціюється з ідеями 
гуманістичного напрямку в філософії та освіті, розробленими американським філософом і педагогом 
Дж.Дьюі. У багатьох країнах заходу через методику навчального співробітництва реалізується 
прагматичний підхід до організації навчального процесу, в ході якого учнів, які працююють в, так званій, 
малій групі і колективно розв’язують певну навчальну задачу, об’єднують спільність цілей, 
індивідуальна відповідальність  і рівні можливості для досягнення особистого успіху. 

У вітчизняній педагогіці 80-х років ХХ століття під дією об’єктивних соціально-політичних зрушень 
у суспільстві відбувся різкий сплеск інтересу до педагогічного співробітництва. Педагогіка 
співробітництва стала об’єктом широкого обговорення на сторінках педагогічної періодики і 
знаменувала собою перехід до нових, більш гуманних і демократичних стосунків між учителем та 
учнями. Можна стверджувати, що актуалізація у сучасній навчальній практиці методики навчального 
співробітництва є свідченням розвитку демократичних засад в освітній сфері у напрямку гуманізації 
стосунків не тільки між учителем і учнями, але й серед колективу учнів, які спільно працюють протягом  
одного  чи кількох уроків, щоб разом взнати щось нове. 

Розробка основної ідеології навчання у процесі співробітництва належить трьом групам 
американських педагогів: з університету Джона Хопкінса (Роберт Славін), університетів штатів 
Міннесота (Роджер Джонсон і Дейвід Джонсон) та Каліфорнія (Спенсер Каган). У вітчизняній педагогіці 
процес деталізації цих ідей, відповідно до специфіки сучасної школи в цілому і конкретних навчальних 
предметів зокрема, тільки розпочинається. 

Незаперечна актуальність проблеми організації навчального співробітництва  спонукає до обрання її 
об’єктом  даного дослідження. Головним завданням дослідження є визначення психолого-педагогічних 
та дидактичних умов, які повинен враховувати вчитель іноземної мови, щоб досягнути ефективної 
організації навчального спілкування.  

Спершу розглянемо ті задачі, які стоять перед учителем  при організації роботи на занятті, яке 
проводиться у формі навчального співробітництва (С.Шехтер, Н.Воскресенська,1998). Вони є такими: 

- визначення цілей заняття; 
- проведення організаційних заходів: підготовка класної кімнати і навчальних матеріалів, 

формування навчальних груп, розподіл ролей між учасниками кожної групи; 
- повідомлення завдань і очікуваних після їх виконання результатів; 
- допомога учням на початковому етапі роботи в групі; 
- спостереження за ходом спільної діяльності учнів, її коректування у разі необхідності;  
- оцінювання роботи учнів, організація колективного обговорення ефективності обраної 

ними стратегії взаємодії. 
В межах поставленого у статті завдання доцільним являється аналіз психолого-педагогічних і 

дидактичних умов, які можуть забезпечити ефективну організацію кожного з зазначених вище етапів 
навчального спілкування з урахуванням специфіки процесу навчання іноземної мови. 

На етапі формулювання цілей такого заняття учитель іноземної мови традиційно виділяє чотири цілі: 
практичну, загальноосвітню, виховну і розвиваючу. Особливу увагу звертає на себе постановка виховної 
мети, яка обов’язково повинна включати в себе соціальний аспект, а саме: визначення конкретних умінь 
міжособистісного спілкування, які будуть необхідні учням на занятті. Необхідні уміння є похідними від 
типів взаємозалежності учнів під час спільної діяльності, які, в свою чергу, можуть бути такими: 

- залежність від єдиної задачі і мети, яка може бути досягнута тільки спільними 
зусиллями; 

- залежність від джерел інформації, при якій кожен учень може або володіти лише 
часткою загальної інформації, розподіленої між усіма учасниками групи, або бути необмеженим 
в інформаційному просторі і виходити лише з того, який особистий внесок  саме він має 
зробити у вирішення поставленої загальної задачі; 

- залежність від єдиного для всіх навчального матеріалу (вправи, тексту, лабораторної 
роботи, серії завдань тощо); 
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- залежність від єдиного для всіх комплекту засобів навчання (матеріалів для ручної 
праці, предметної наочності, технічних засобів тощо); 

- залежність від єдиного для всіх заохочення, при якій усі члени групи заохочуються або 
однаково, або не заохочуються ніяк.  

Відповідно виховні цілі заняття можуть передбачати формування таких умінь, як уміння 
прислухатися до думки товаришів; приймати іншу точку зору; бути толерантним; поводитися коректно 
під час дискусії; здійснювати максимально об’єктивну самооцінку; тяжіти до співпраці, а не до 
конкуренції; брати посильну участь у здійснені спільної справи; нести відповідальність за прийняті 
рішення; уміти знаходити спільну мову з людьми, з якими стосунки не дуже дружні; поважати 
індивідуальні цінності інших; позитивно сприймати будь-які результати роботи  тощо. 

Етап організації робочих місць, навчальних матеріалів та учнів для спільної роботи здійснюється з 
огляду на багато факторів. І, напевно, найскладнішим для вчителя завданням є врахування таких 
факторів при поділі учнів на групи (команди). Принципи, за якими формується команда, виступають, на 
думку розробників методики навчального співробітництва (Kagan, 1992), головною відмінною 
особливістю цього типу навчання  у порівнянні з просто навчанням у малих групах. Традиційні малі 
групи можуть варіюватися за розмірами, не потребують високої міри згуртованості і є не дуже 
тривалими у часі.  Команда, навпаки,  є товариством  партнерів, яке відзначається особливою 
згуртованістю, позитивним командним духом і тривалою співпрацею. 

Ідеальною кількістю осіб у команді вважається 4. Команди формуються, виходячи з різних мотивів: 
дружніх стосунків, спільності інтересів, випадкового вибору чи намірів учителя. Важливо, щоб вони 
були достатньо гетерогенними, рівномірними  за навчальними здібностями учнів. Завдяки цьому 
досягається одна з важливих цілей навчального співробітництва: максимізація можливостей взаємного 
навчання, адже методика навчального співробітництва спрямована саме на реалізацію добре знайомої 
усім істини про те, що людина найкраще вчиться тоді, коли вчить когось.  

Проблемним питанням для багатьох дослідників цієї методики є питання про те, як довго може 
існувати команда. Деякі дослідники говорять про термін у півроку, деякі вважають за доцільне створення 
команди для виконання якогось одного завдання. С.Шехнер, наприклад, рекомендує зберігати постійний 
склад команди до того часу, поки її робота не приведе до успіху [1:100-101].  На його думку, 
розформування команди,  спільна робота якої не склалася, може дати негативний результат, тому що 
члени такої команди не отримають позитивного досвіду спільного вирішення конкретної задачі і можуть 
загалом зневіритися  у ефективності співпраці.  

У цьому зв’язку слід підкреслити, що життєздатність команди часто залежить від її гетерогенності і 
може піддаватися сумніву у випадку, коли команда створюється волею випадку. В умовах іншомовного 
спілкування на уроці іноземної мови присутність у команді учнів з різним рівнем володіння 
мовленнєвими уміннями є дуже важливим фактором розвитку мовленнєвої компетенції учнів. Якщо, 
скажімо, усі члени команди матимуть низький рівень усно-мовленнєвої компетенції, то завдання, до 
складу яких буде входити обговорення якоїсь проблеми, будуть завчасно приречені на невдачу, бо жоден 
з учасників не зможе ініціювати обговорення чи висловити свою думку настільки зрозуміло для інших, 
щоб вони могли її розвинути або опонувати. У кінці кінців можна прогнозувати, що учні перейдуть на 
спілкування рідною мовою і ніякого навчального ефекту це не матиме. І, навпаки, співпраця в одній 
команді учнів з різним рівнем володіння різними видами мовленнєвої діяльності змушуватиме їх вчитися 
один в одного, уможливлюватиме взаємну допомогу і сприятиме вдосконаленню їх умінь. 

Сказане вище свідчить на користь цілеспрямованої участі вчителя у формуванні груп. Такі групи, як 
свідчить практика, існують довше. Проте, навіть якщо група склалася випадково і не є достатньо 
гетерогенною, позитивним результатом може стати набуття учнями досвіду спілкування у різних 
ситуаціях. Зокрема, доктор Спенсер Кейган радить змінювати склад команд кожні 5-6 тижнів, навіть 
якщо вони вдало функціонують [2:4:2].Тоді, на його думку, учні мають кращі шанси для набуття нових 
соціальних і академічних умінь у нових ситуаціях.  

Важливим моментом цього етапу організації навчального співробітництва є розподіл ролей між 
учасниками команди. Ролі передбачають різносторонню участь учнів в  роботi команди, наприклад:  

- моніторинг рівномірної участі кожного члена команди, уникнення домінування когось 
одного під час роботи ("What do you think, Alex?", "Anna, do you agree?", "I would like to hear 
from Peter", etc.); 

- контроль за досягненням спільної думки ("Do we all agree on that?, etc.); 
- перевірка того, чи всі розуміють завдання і що треба робити для його виконання ("I 

think our task is…", "Everyone together on this?", etc); 
- фіксація усіх дій команди("Let me make sure I record that right",  "Have we finished to 

discuss the problem?", etc.) 
- повідомлення результатів виконаної командою роботи усьому класу тощо. 

Дослідники стверджують, що закріплення ролей за кожним учнем надає йому особливої ваги у роботі 
усієї групи і підвищує самооцінку, особливо в тих учнів, у яких вона занижена [3:10]  
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Розташування місць у класній кімнаті для роботи в режимі навчального співробітництва повинне 
забезпечувати вільний доступ до кожного члена команди, а також зручне розміщення стосовно вчителя і 
класної дошки. 

Відбір навчального матеріалу залежить від характеру завдання. Навчальні матеріали повинні бути 
зручними для користування усіма учасниками команди і можуть бути попередньо скомпонованими 
(якщо учні ще не мають навичок спільної роботи) або знаходитися у довільному порядку. 

Етап повідомлення завдань і очікуваних після їх виконання результатів відіграє дуже важливу роль у 
забезпеченні свідомого ставлення учнів до завдання та своєї діяльності, розуміння послідовності своїх 
дій, створення позитивної атмосфери співпраці і виховання в учнів  почуття відповідальності за успіх 
колективної справи. 

Оскільки марно вважати, що діти генетично володіють уміннями співпрацювати в команді, учителеві 
треба поступово призвичаювати їх не просто до роботи в колективі, а саме до співробітництва з метою 
досягнення спільної мети: пояснити, в чому полягає завдання і що повинні учні зробити для того, щоб 
його успішно виконати, як вони повинні себе поводити під час роботи;  дати чіткі інструкції; перевірити, 
чи всі учасники команди розуміють їх;  звернутися до дітей з проханням допомагати один одному в 
процесі виконання завдання; продемонструвати зв’язок завдання, яке ставиться, з попереднім 
навчальним матеріалом і  попередньою діяльністю; переконатися, що учні готові до виконання завдання, 
відповісти на всі їх запитання. 

На цьому етапі вчитель повинен також повідомити учням, як саме і за якими показниками буде 
оцінюватися їх робота.  

Чим молодшою є вікова група, тим більше часу займатиме етап повідомлення завдання. Скажімо, на 
уроках іноземної мови у початкових класах детальне інструктування учнів і підтримання постійного 
зворотного зв’язку  буде не тільки займати більше часу, але й вимагатиме чіткої логічності. Діти цієї 
вікової групи найбільш успішно працюють тоді, коли перед ними поставлені чіткі й зрозумілі цілі,  а 
завдання виконується одразу після формулювання цілей і йому не передують ще якісь ліричні відступи. 

Наступною задачею вчителя є допомога учням на початковому етапі роботи в групі. Важливо 
сформувати в учнів на цьому етапі так зване відчуття ліктя товариша і почуття відповідальності.  
Більшість дослідників (наприклад, Славін, 1990) відмічають, що для успішної колективної роботи 
вагомою є як індивідуальна, так і групова відповідальність і рахують це відмінною рисою навчального 
співробітництва. Для стимулювання індивідуальної відповідальності можуть використовуватися такі 
правила, як оцінювання усією групою участі кожного з її учасників у роботі (за балами) або правило усій 
команді не переходити до наступного етапу роботи, поки кожен учасник не закінчить свою частку 
завдання [3:13]. 

На початковому  етапі роботи в групі   вчитель має можливість певною мірою скоректувати 
комунікативну поведінку учнів: або ввести цілу низку регламентуючих правил, або зробити взаємодію 
учнів щонайменш формалізованою. Сучасна спрямованість уроку іноземної мови на розвиток 
комунікативних умінь учнів спонукає до максимального використання учнями іноземної мови навіть в 
умовах неформального спілкування. Успішній неформальній взаємодії учнів в умовах навчального 
співробітництва має сприяти попередня робота над формуванням мовленнєвої компетенції, яка б 
дозволяла їм здійснювати такі дії: попросити роз’яснення; пояснити свої ідеї чи дії; повідомити якусь 
інформацію; перепитати; перефразувати думку; узагальнити; перевірити розуміння якоїсь думки; 
подякувати за допомогу; дати оцінку чиїмось діям; закликати групу до продовження роботи; дійти згоди 
у дискусії; підтримувати розмову стримано і спокійно;  виконати посередницькі функції у суперечці. 

На етапі контролю за ефективністю заняття в режимі навчального співробітництва, вчитель слідкує за 
дотриманням чотирьох головних принципів організації роботи учнів [2]: позитивної взаємозалежності 
учнів; індивідуальної відповідальності; рівної участі; одночасної взаємодії. 

Позитивна взаємозалежність означає, що робота учнів підчиняється правилу "один за всіх,  всі – за 
одного". Скажімо, якщо для успішного результату команда має набрати середню оцінку 10 балів, то це 
означатиме, що кожен учень мусить намагатися отримати за свою участь у  спільній роботі не менше 10  
балів. Якщо ж у команді є учень з нижчими результатами, то тоді решта учасників, якщо вони хочуть 
досягти колективного успіху, мусять старатися  отримати якомога вищу за 10 балів оцінку.  

Позитивна взаємозалежність у виконанні спільного завдання вимагає від кожного учня свідомої 
індивідуальної відповідальності. Якщо, наприклад, учитель повідомляє, що наприкінці обговорення 
проблемної ситуації, яка є частиною завдання, кожен учень повинен буде скласти свій список почутих 
ідей і це буде враховано в сумарній оцінці команди, можна сподіватися, що учні з більшою увагою і 
серйозністю ставитимуться до обговорення. Участь кожного окремого учасника команди у досягненні 
спільного успіху має бути висвітлена і обговорена. 

Іншою важливою умовою ефективної співпраці  є рівна участь усіх у виконані завдання. Вона 
забезпечує академічні та соціальні успіхи учнів. У процесі вивчення іноземної мови рівна участь набуває 
особливої ваги, оскільки відіграє суттєву роль у процесі формування як лінгвістичної, так і мовленнєвої 
компетенції учнів. Зважаючи на різні рівні іншомовної підготовки учнів, які входять до  складу кожної 
команди, учитель може досягти рівної участі кожного, наприклад,  шляхом встановлення правила 
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почергової участі всіх членів команди в роботі протягом рівного проміжку часу, або за допомогою 
розподілу праці. Таким чином,  учень матиме змогу реалізувати свої сильні сторони і зміцнити слабкі.  

Одночасна взаємодія кількох команд в межах одного класу, двох чи більше учнів у межах однієї 
команди значно підвищує час активної творчої роботи кожного учня протягом уроку в порівнянні з 
традиційною технікою опитування учнів один за одним, коли решта класу займає переважно 
споглядальну позицію. Для процесу навчання іноземної мови одночасна взаємодія є особливо 
актуальним принципом, оскільки відсутність іншомовного оточення у щоденному житті учнів 
перетворює кожен урок іноземної мови на єдину можливість тренування їх мовленнєвих умінь, 
отримання досвіду комунікативної поведінки. Збільшення часу іншомовного спілкування кожного учня 
на уроці відіграє  визначальну роль у формуванні його мовленнєвої компетенції. 

Успішний моніторинг роботи учнів вимагає від учителя використання різноманітних прийомів 
управління аудиторією. До них можна віднести застосування спеціальних сигналів для зниження рівня 
шуму в аудиторії. Наприклад, піднята вчителем рука може сигналізувати необхідність того, щоб учні 
зупинили роботу і на підтвердження своєї уваги  також підняли руку. З цією ж метою може 
використовуватися вербальне звернення  до класу, чи увімкнене вчителем на хвильку світло, чи 
дзвіночок. Як стимул швидкого зниження  рівня шуму Роберт Славін [4:134] пропонує використовувати 
таймер, за допомогою якого замірювати час, що пішов у кожної групи на виконання команди вчителя. 
Потім цей час за певний період (тиждень, місяць) сумується і вираховується у баловому еквіваленті з 
рейтингу команди. 

Здійснюючи контроль за роботою команд, вчитель може виявити ситуації, які потребують його 
участі. Він може підказати членам команди, як краще побудувати свою роботу, щоб задіяти усіх; або 
відзначити помічені ним вдалі рішення; або підкорегувати  міжособистісні стосунки. Проте ця участь  не 
повинна бути частою і надмірною. Учитель має залишатися фасилітатором навчального процесу, а не 
домінувати в ньому. 

Кінцева оцінка ефективності діяльності учнів та їх взаємодії у процесі співпраці надає усьому 
заняттю в режимі навчального співробітництва завершеного вигляду, виявляє слабкі місця і допомагає 
визначити можливості вдосконалення навчальних досягнень учнів, а також їх умінь спілкуватися.  

До головних висновків про умови ефективної організації навчального співробітництва на уроці 
іноземної мови, так само, як і будь-якого іншого навчального предмету, слід віднести необхідність  
забезпечення:  а) свідомої творчої взаємозалежності членів команди; б) інтенсивного спілкування усіх 
учасників; в) свідомої особистої участі у спільній роботі  і відповідальності за її успіх; г) постійного 
формування навичок роботи в команді; д) регулярного обговорення ходу спільної діяльності з метою 
підвищення її ефективності. 
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В статье рассматриваются психолого-педагогические особенности организации учебно-
воспитательного процесса в режиме учебного сотрудничества с учетом специфики современного 
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Myssechko О.Ye. Effective cooperative learning strategy as a component of the foreign language teacher 
professional competence. 

The article deals with psychological and pedagogical peculiarities of a cooperative learning lesson with a view 
of the modern approach towards teaching foreign languages. 
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ПРОБЛЕМА УМІНЬ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОРГАНІЗАТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ, 
В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ 

Автор робить спробу виділити періоди за підходом до вивчення й формування умінь, необхідних учителю 
для успішної організаторської педагогічної діяльності 

Вміння, необхідні для організаторської педагогічної діяльності, не існують без організаторської 
діяльності, тільки в ній вони проявляються й формуються. Організаторська діяльність – це діяльність 
однієї людини, яка здійснює координацію, взаємодію, мобілізує групу людей на здійснення спільних дій 
для виконання поставленого завдання. Вона є складовою частиною практичного управління людьми, 
цілеспрямованої дії суб’єкта – організатора на об’єкт – групу, що організується.  

Отже, суб’єктом педагогічної організаторської діяльності є вчитель, об’єктом – учень, група учнів, що 
організується. Історичний аналіз проблеми дозволяє стверджувати, що з розвитком суспільства суб’єкт-
об’єктні відносини в процесі організаторської педагогічної діяльності зазнавали істотних змін. 
Відповідно змінювалися вимоги до особистості вчителя, в тому числі й до його організаторських 
якостей. У психології (В.М.Мясищев) поняття "відносини" тлумачиться як інтегрована система 
вибіркових свідомих зв’язків особистості з різними сторонами об’єктивної дійсності. Оскільки кожен 
педагог є носієм і виразником соціально-типових відносин, що склалися у професійному середовищі, ми, 
зі всієї сукупності можливих зв’язків, розглядаємо найбільш характерні для кожного історичного 
періоду. 

Досвід розвитку суспільства доводить, що на суб’єкт-об’єктні відносини в процесі педагогічної 
організаторської діяльності людей певної історичної епохи мають вплив особливості форм їх організації. 
Будь-яке суспільство прагне сформувати своїх членів так, щоб виконання соціальних функцій було для 
них бажаним, внаслідок чого постає потреба прививати кожному найбільш доцільні для соціуму норми 
людського спілкування, взаємодії та організації. 

Аналіз об’єктивних закономірностей соціального, економічного і культурного розвитку суспільства, 
розвитку школи як важливого соціального інституту дозволив виділити таки  типи суб’єкт-об’єктних 
відносин у процесі організаторської діяльності вчителя: 1) відносини відтворення; 2) виконання і покори; 
3) виконання з елементами творчої діяльності; 4) творчої взаємодії (перехід від суб’єкт-об’єктних 
відносин до суб’єкт-суб’єктних). 

З давніх часів людство не мислило собі процес навчання й виховання без певної організації. Таким 
чином, організаторська діяльність керівника, вчителя, наставника молоді завжди була необхідною, і в усі 
часи при виборі людей, яким доручалася підготовка підростаючого покоління, зверталася увага на їх 
особисті організаторські вміння. Наставниками молоді, як правило, ставали найбільш поважні й 
досвідчені люди - вожаки, люди - лідери. Звичайно, процес керівництва й організації змінювався з 
розвитком методів і форм навчання й виховання. Відносини відтворення характерні для первісного 
суспільства, коли почуття єдності спільноти викликало повагу до будь-кого зі старших. Підростаюче 
покоління опановувало елементарні трудові навички й уміння шляхом наслідування дій. Тому структура 
організації самого процесу навчання була досить простою: пояснення й показ способу виконання певних 
дій, перевірка виконання й корекція, схвалювання чи осудження залежно від успішності дій учня.  

Виконання наказів учителя, покора йому притаманні середньовічній педагогіці. Упродовж наступних 
довгих століть, безпосередньо до епохи Відродження, великий вплив на навчання мала схоластика. 
Педагогічне керівництво відбувалося таким чином: викладання матеріалу, пояснення, диктовка, 
перевірка якості заучування, схвалення чи покарання. Відповідно до цього спектр необхідних для 
організаторської педагогічної діяльності умінь не тільки не набув поширення, а й дещо звузився.  

З розвитком капіталістичного способу виробництва в країнах Європи в ХІV–XV століттях, великими 
географічними відкриттями, розвитком торгівлі між країнами, розквітом науки й культури, перед 
школою постала вимога зв'язку навчання й виховання з життям, природою й виробництвом. Виникла 
необхідність подальшого вдосконалення способів організації навчального процесу. Такий новий спосіб 
вперше було впроваджено в братських школах України. У XVI – XVII століттях у великих містах 
України (Києві, Львові, Луцьку, Кам'янець-Подільському, Дрогобичі й інших) створилися об'єднання 
міщан, ремісників, селян, які мали назву "братства". Створювалися вони з метою боротьби українського 
народу проти національного й соціального поневолення з боку польської шляхти. При братствах 
організовувалися школи, які сприяли розвитку освітньої справи, вітчизняної системи виховання.  

У 1615 році була заснована Києво-братська колегія, яка пізніше стала називатися Києво-
Могилянською академією. Перші українські академії дали освіту багатьом козацьким лідерам. Ряд 
педагогічних проблем розв'язувалися тут успішніше, ніж у школах Західної Європи: раніше почала 
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застосовуватися робота одного вчителя з цілим класом, вводилися елементи класно-урочної системи 
навчання, елементи масового навчання, встановлювалися зв'язки школи з родиною. Як вважають сучасні 
історики педагогіки (Б.Н.Мітюров, Є.Н.Мединський), досвід братських шкіл в Україні та в Білорусії став 
базою для узагальнення своїх дидактичних ідей найвидатнішому педагогові світу – Янові Амосу 
Коменському. Але й національна школа в Україні розвивалася під впливом ідей Я.А.Коменського. Отже, 
мова йде про взаємозв'язок і взаємовплив педагогічної спадщини чеського педагога й українських 
просвітителів. Таке взаємозбагачення сприяло широкому розвитку культури й освіти в Україні й у всій 
Європі. Стосовно ж проблеми організації навчання й організаторської діяльності вчителя, то 
Я.А.Коменський розробив і теоретично обгрунтував теорію, яку виклав у знаменитому творі " Велика 
дидактика ". Він встановив одночасний кожного року початок навчання в школах, поділ учнів на класи, 
залежно від віку, розподіл часу занять за розкладом , розподіл курсу навчання на роки за певною 
програмою. Протягом дня навчання проводилося по годинах, протягом кожної години (уроку) вчитель 
повинен був організовувати процес оволодіння учнями певними знаннями, передбаченними програмою. 
За такої організації навчання для  вчителя стають необхідними такі вміння, як уміння  організовувати 
себе, свою діяльність і час у процесі роботи з учнями на уроці, вміння самостійно приймати й 
здійснювати правильні рішення в різних педагогічних ситуаціях, організовувати колектив учнів і робити 
його своїм помічником у розв'язанні всіх навчально-виховних задач, організовувати навчальну діяльність 
учнів на уроці та інші. Значно підвищуються вимоги до особистості вчителя. 

Значний внесок у подальший розвиток організаційної системи навчання зробив Г.С.Сковорода, який у 
своїх творах наголошував на вирішальній ролі вчителя, його діяльності у справі навчання й виховання 
молоді. Вчитель, на думку Г.С.Сковороди, повинен із повагою, любов'ю й довірою ставитися до учнів, 
бути людяним, чутливим, гуманним, чесним, щоб відповідно сформувати в юнаків благородні якості, 
враховуючи їх природні нахили і здібності. Для сучасної педагогічної науки важливого значення набули 
педагогічні ідеї Ф.Прокоповича, М.Козачинського, С.Калиновського, які розробляли вчення про творчу 
особистість. Зокрема Ф.Прокопович заклав підвалини науки про поведінку людини, визнав її право на 
індивідуалізований, своєрідний, особистісний вияв самості, але так, щоб не пригнічувати самість іншої 
людини. Значення особистості вчителя в процесі організації педагогічного процесу підкреслював 
С.І.Миропольський, відомий педагог другої половини ХІХ століття. У своїх численних працях він 
зазначав, що учительство – це не механічна праця, де достатньо ретельності, а праця, яка потребує людей 
здібних і вмілих. На особливу увагу заслуговують викладені С.І.Миропольським у "Підручнику з 
дидактики" поради вчителям щодо організації навчання. 

С.І.Миропольський зазначав, що справа не в тому, щоб дати можливість учням набути знання й 
уміння без зусиль, а в тому, щоб правильно організувати цей процес, зробити його захоплюючим і 
цікавим для учнів, викликати бажання подолати труднощі. 

Педагогічна й суспільна діяльність таких визначних просвітителів як Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И.-Г.Пе-
сталоцці, Ф.-А.-В.Дістервег, Й.Ф.Гербарт, Р.Оуен, Ш.Фур'є, Сен-Симон у Європі; М.В.Ломоносов, 
М.І.Новіков, О.І.Герцен, М.Г.Чернишевський, М.О.Добролюбов, Д.І. Писарев у Росії; К.Д.Ушинський, 
Т.Г.Шевченко, М.І.Пирогов, О.В.Духнович, М.Грушевський в Україні й багатьох інших, їх праці 
слугували тому, що наприкінці ХІХ століття склалася нова система навчання, яку умовно називають 
словесно-пояснювальною. Всі дидактичні засоби в цій системі – наочні посібники, схеми, карти – 
спрямовані на розуміння учнями викладеного матеріалу й на  досягнення міцності знань. 
Організаторська діяльність педагога в цій системі полягає в наступному: організації викладання 
матеріалу, поясненні окремих положень із використанням наочності, перевірці розуміння учнями 
матеріалу, корекціі, закріпленні, повторенні. Ця система на той час була прогресивною. Але як 
самостійна проблема питання організаторської діяльності педагога й формування необхідних для неї 
умінь взагалі не розглядаються, ставляться лише питання впливу однієї особистості на маси й ролі 
особистості в історії.  

Ці питання набувають спеціального розгляду в 20 – 30 роки ХХ сторіччя в зв’язку з проблемами 
дитячого вожацтва. Варто згадати роботи Є.А.Аркіна, А.С.Залужного, Н.К.Крупської, А.С.Макаренка.  

Професор Є.А.Аркін вивчав взаємостосунки дітей (4 – 8 років) у дитячому садку, особливості 
формування елементарних об’єднань дітей, якісний і кількісний склад дитячих угрупувань, роль і місце в 
них вожаків. Він зазначав, що авторитет старшої дитини часто більший за авторитет дорослих, а 
основною рисою дитини-вожака вважав ініціативність. 

А.С.Залужний, розглядаючи будь-яке об’єднання дітей як колектив, розробив методику вивчення 
рівня організованості колективу, виявив певні стадії розвитку взаємостосунків дітей у процесі організації 
їхньої спільної діяльності, а також вказував на можливість виховання організатора шляхом переводу 
пасивної дитини старшого віку в молодшу групу, де ця дитина, яка раніше не виконувала 
організаторської функції серед однолітків, стає вожаком молодших. 

А.С.Макаренко виховання організатора, людини, яка вміє дати наказ товаришу й уміє сама 
підкорятися наказу, вважав однією з цілей виховання. Найважливішими факторами розвитку 
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організаторських умінь А.С.Макаренко називав виховання в колективі й через колектив, виділяючи при 
цьому організацію самоврядування, розвиток громадської активності, інститут командирів, зведені  
загони, чергування, систему внутрішніх колективних залежностей. До характеристик особистості, які 
забезпечують успішність організаторської діяльності, він відносив розум, розсудливість, 
підприємливість, жвавість, бадьорість, твердість характеру, вимогливість, вміння розрахувати роботу, 
розставити виконавців, бачити кожного виконавця й вірно його оцінити, сміливість, стриманість, 
енергійність, наполегливість, працездатність, пам’ять, звичку до вольового зусилля та інше. 
А.С.Макаренко надзвичайно великого значення надавав виховній діяльності педагога, його професійним 
якостям. Педагог, як "інженер людських душ", повинен відповідати таким вимогам: бути патріотом своєї 
Батьківщини, мати добру загальноосвітню, професійну й педагогічну підготовку, бути ініціативним, 
активним, енергійним і оптимістичним, людяним, чуйним, вимогливим до себе й до вихованців, 
проявляти педагогічний такт. А.С.Макаренко наполягав на створені системи спеціальної підготовки 
вчителів. На його думку, сутність такого навчання полягає в організації характеру педагога, вихованні 
його поведінки, а потім в організації його спеціальних знань і навичок, без яких жоден вихователь не 
може бути хорошим вихователем. Зокрема, він наголошував на важливості оволодіння уміннями 
мовлення, мімікою, пантомімікою, емоціями, поведінкою. 

Певний внесок  в розгляд питань наукової організації праці вчителя й організації учнівського 
самоврядування зроблено Н.К.Крупською. Нею підкреслювалася важливість оволодіння вчителем 
уміннями організовувати свою працю, визначати її мету і шляхи досягнення, вести контроль за процесом 
своєї діяльності й її результативністю. Основною метою  шкільного самоврядування Н.К.Крупська 
вважала формування у кожного учня організаторських умінь (планувати, раціонально організовувати 
свою працю, враховувати, контролювати), які, на її думку, є необхідною умовою підготовки молоді до 
свідомої виробничої й суспільної діяльності, до керівництва державою. 

Питання організації висвітлюються в працях визначного громадського діяча 20-30 років 
М.П.Керженцева. Він вважав, що організувати – означає об’єднати людей для досягнення певної мети, 
для виконання робіт за певним планом. Автор зазначає, що основними елементами організаторської 
роботи є: мета, типи організації, методи, люди, матеріальні засоби, час, контроль. Організатор повинен 
володіти такими вміннями: підбирати людей, спонукати їх виконувати потрібні завдання, систематично 
вести планову роботу. Для цього необхідні твердий характер, наполегливість, відповідальність, 
"зіркість". "Зіркість" М.П.Керженцев розуміє як вміння швидко виділити головне, детально розібратися в 
суті оточуючого, з’ясувати наявність окремих елементів і залежності між ними. Великого значення 
М.П.Керженцев надавав умінням самоорганізації.  

Друга половина ХХ століття характеризується цілеспрямованим вивченням проблем організаторської 
діяльності. Потрібно насамперед відзначити монографію О.Г.Ковальова й В.М.Мясищева "Психічні 
особливості людини." У т.ІІ: "Здібності" в главі Х: "Організаторські здібності" вони, виходячи з 
характеристик видатних осіб організаторів, виділяють такі вимоги: знання справи, яка організовується, 
високий рівень інтелекту, спостережливість, гнучкість розуму, творча ініціатива, такі риси характеру, як 
захопленість справою, відповідальність, знання людей, умілий індивідуальний підхід до них, рішучість, 
твердість волі. Як основні компоненти цих здібностей Ковальов О.Г. і Мясищев В.М. виділяють такі 
властивості: інтелектуальну характеристику особистості, яка проявляється в здібності орієнтуватися в 
наявній ситуації, стані справи і матеріалів, в індивідуальних особливостях людей і їх можливостях, а 
також два основні компоненти: гнучкість розуму в сукупності з творчою уявою, яка проявляється у 
винахідливості, й високий рівень розвитку волі (особливо сміливості, рішучості й твердості ). 

Характеристики, наведені О.Г.Ковальовим і В.М.Мясищевим, не можна вважати специфічними 
тільки для організаторів. Більш конкретний характер має дослідження В.А.Гольневої. У своїй роботі 
"Про деякі психологічні особливості вміння школяра впливати на товаришів", яка написана на 
матеріалах психологічних спостережень за діяльністю учнів-організаторів і психолого-педагогічного 
експерименту, вона виділяє таку властивість організатора , як здатність впливати на інших, а також 
пов’язані з цією властивістю вміння осмислювати те, що сприймається, розуміти стан інших людей, 
здійснювати підхід до них. 

Цікавими в плані формування організаторських здібностей і вмінь є роботи В.М.Ніколаєва й 
С.В.Кондратьєвої. В.М.Ніколаєв у своїй книзі "Формування організаторських вмінь і навичок школярів" 
висвітлює досвід їх формування у вихованців школи-інтернату в процесі суспільно-корисної праці. 
С.В.Кондратьєва проводить психолого-педагогічне вивчення формування організаторських здібностей 
учнів старших класів і висвітлює результати свого дослідження в монографіях "Формування 
організаторських здібностей учнів старших класів у процесі громадської роботи" й "Виховання 
організаторських здібностей старшокласників". 

У 1967 році опублікована монографія Л.І.Уманського "Організаторські здібності і їх розвиток", в якій 
розкриваються питання психології організаторських здібностей. 
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Дещо пізніше, розв'язуючи проблему педагогічних здібностей, торкалися питання організаторських 
здібностей і вмінь Ф.М.Гоноболін, Н.В.Кузьміна, М Д Левітов. 

Ф.М.Гоноболін і Н.В.Кузьміна включають організаторські здібності в структуру педагогічних, але не 
розкривають сутності і структури перших. М.Д.Левітов організаторські здібності вчителя зараховує до 
педагогічних здібностей і  розглядає їх не як риси особистості, а як вимоги до діяльності: вміння 
планувати, передбачати, проектувати свої дії, економне використання часу, контроль. Значне місце в 
організаторських здібностях учителя М.Д.Левітов відводив його мові, а Ф.М.Гоноболін – здібності 
швидко й правильно розбиратися в людях. 

Потрібно згадати також роботу Л.І.Уманського "Психологія організаторської діяльності школярів", 
яка була надрукована в 1980 році, і в якій автор розглядає проблему лідерства, аналізує сутність, функції 
та види організаторської діяльності, показує можливість формування й розвитку організаторських 
здібностей школярів і роль первинних колективів у цьому процесі. 

Не зважаючи на цілеспрямоване вивчення організаторської діяльності відносини між вчителем і 
учнями у цей період здебільшого будуються на виконанні завдань і вказівок та колективістській 
орієнтації, хоча існували окремі вчителі організаторську діяльності яких можна характеризувати як 
творчу взаємодію з учнями. 

Характерною рисою українського суспільства 90-х років стало проголошення побудови правової 
держави та вихід на новий рівень економічних стосунків. Гуманістичний світогляд здобуває 
прихильність і розуміння серед най різноманітніших верств населення, стає сьогодні в Україні 
принципом соціального партнерства. Сучасна педагогіка, педагогіка співробітництва, спрямована  на 
демократизацію відносин у школі й прагне до активізації школярів, до того, щоб зробити дитину 
співучасником педагогічного процесу. Тому відносини вчителя й учня в організаторський педагогічній 
діяльності можна характеризувати як "суб’єкт-суб’єктну взаємодію". Посилюється особистісна 
орієнтація освіти й виховання. 

Як показує історичний аналіз питання, формування умінь, необхідних для організаторської 
діяльності, набувають спеціального розгляду з 20-их років ХХ сторіччя.  

Отже, виходячи з об’єктивних закономірностей соціально-педагогічного, економічного і культурного 
розвитку суспільства, розвитку школи як важливого соціального інституту, предмету дослідження, за 
підходом до вивчення й формування організаторських умінь, необхідних учителю для успішної 
організаторської педагогічної діяльності, в історії  вітчизняної педагогічної думки можна виділити 
наступні періоди: 

І період – 20-ті – 50-ті роки XX ст. – період вивчення організаторської діяльності у зв’язку з питанням 
лідерів у колективі. 

ІІ період – 1960 – 1989р.р. – період цілеспрямованого вивчення проблем організаторської діяльності й 
формування необхідних педагогічних умінь колективістської орієнтації. 

ІІІ період – 90-ті роки ХХ ст. – перехід до творчої взаємодії в організаторській педагогічній 
діяльності, її особистісної зорієнтованості й формування необхідних для неї організаторських 
педагогічних умінь. 

 
Матеріал надійшов до редакції 12.09.03 р.  

Ильина О.В. Проблема умений, необходимых для организаторской деятельности учителя, в 
истории педагогической мысли 

Автор пытается выделить этапы в зависимости от подхода к изучения и формированию умений, 
необходимых для успешной организаторской педагогической деятельности. 

Illina O.V. The problem of skills, which are needed for organizing pedagogical activity, in the history of 
pedagogical thought. 

The author tries to specifies the stages in the connection with the approach to the study and formation of the 
skills needed for successful organization of the pedagogical activity. 
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КУЛЬТУРНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАД ВОЛИНІ 
(кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) 

Здійснено ретроспективний аналіз культурницької діяльності представників 
громад Волині кінця ХІХ – поч. ХХ ст. 

Проблема дослідження регіональних освітянських соціокультурних процесів є актуальною в умовах 
національного духовного відродження в Україні. Становлення й розвиток освіти на Волині є предметом 
дослідження Л. Березівської, С. Коляденко, М. Крука, М. Левківського, Н. Побірченко, Н. Сейко, Н. Руд-
ницької та ін. Але, дещо малодослідженою залишається проблема діяльності громадських товариств на 
Волині, що і є завданням даної статті. 

Об’єктивна реальність становища на Волині була такою, що російський уряд не бажав і майже не 
фінансував розвиток освіти й культури. Але ще в 30-ті роки першого століття до нашої ери Гай з роду 
Цільніїв на прізвисько Меценат добре розумів важливість відомих інтелектуалів свого часу: історика 
Тита Лівія, поета Квінта Горація Фланка, створивши їм матеріальні умови для життя та творчості. В 
підсумку виграли всі: інтелігенти одержали можливість працювати в гідних їх рівню матеріальних 
умовах, а Меценат став поважним і відомим громадянином, не посідаючи до того ж якихось державних 
посад. 

Волинська земля впродовж ХІХ ст. породила цілу плеяду визначних представників не лише місцевої, 
а й світової культури. Більшість із них, незважаючи на основний фах, були водночас сподвижниками 
освіти й зробили чималий вклад в освітянську справу народу. 

На Волині було немало меценатів серед місцевих поміщиків, котрі вкладали свої кошти у освітянську 
сферу. Одним із них був поміщик с. Усолуси Житомирського повіту Антон Осипович Родзевич, який у 
1908 р. на власний кошт спорудив будинок для церковно – приходської школи у с. Усолуси. Заради цього 
він спеціально влаштував невелику цегельню для випалювання цегли. Будинок вийшов красивий, 
міцний, який вже майже сто років слугує головному своєму призначенню. У східній частині села виріс 
двоповерховий, цегляний, за формою Т-подібний тинькований будинок. Вікна великі, прямокутні, дах 
двосхилий, вкритий шифером. Мав 25 навчальних приміщень, три виходи, на ІІ-й поверх вели гранітні 
східці. Загальна корисна площа 820 м2. Крім школи, А. Родзевич одночасно збудував у селі дерев’яну 
церкву, допоміжні приміщення для школи і будинок для вчителів. Також передав у довічне користування 
школі 3,3 десятини землі та 136,5 десятин для здачі в оренду до 1920 року. Збереглися до наших днів 
школа і будинок для вчителів. 

1-го вересня 1909 р. в будинку розпочалися заняття двокласної церковно – приходської школи. За 
парти сіли 20 хлопчиків з усієї округи, серед яких були четверо з с. Усолуси. Через два роки кількість 
учнів зросла до 63 учнів, серед яких було 4 дівчаток, а з 1915 р. школа стала світською, де навчалось 113 
дітей заможних селян [1;710-712]. 

У різні часи будинок належав різним господарям. Нині в колишньому будинку церковно – 
приходської школи знаходиться загальноосвітня школа І – ІІІ ступеня.  

У північній частині с.Денеші Житомирського повіту в 1898 р. на кошти місцевого поміщика Михайла 
Ісидоровича Дуриліна був збудований будинок двокласної церковно – приходської школи. Приміщення 
було двоповерхове, перший поверх цегляний на кам’яному фундаменті, другий дерев’яний з 11 вікнами 
на фасаді. Вікна великі на 8 шибок. Двосхилий дах під залізною покрівлею. Сходи, що вели на другий 
поверх, чавунні, виготовлені Денешівським чавуноливарним заводом. Будинок спеціально зводився для 
двокласної церковно – приходської школи. Були також побудовані лазня, комори, корівник, повітка, 
льох, приміщення для проживання 45 учнів із далеких сіл. Школа мала власну пасіку. У 1905 р. під час 
пожежі згорів другий поверх, який був відбудований із цегли. В такому вигляді будинок зберігся до 
наших днів. 

Заняття у школі розпочалися 23 вересня 1898 р. Навчалося 45 учнів, які закінчили церковно – 
приходські школи, 15 з яких отримували стипендію М.Дуриліна. У школі заборонялось бити учнів, 
тягати за вуха, ображати лайкою. Навчання тривало п’ять років. Випускникам школи надавалось право 
працювати вчителями "шкіл грамоти", а після одного року практики вони складали іспити на звання 
вчителя однокласної церковно – приходської школи [2;24,26,27,198,204,208]. 

До 1917 р. школу закінчило майже 250 чоловік. За столітню історію школу закінчили понад 1200 чол. 
Одним із кращих її учнів був уродженець с. Денеші Бондарчук В.Г. (1905 – 1993), який навчався в школі 
у 1911 – 1921 рр. – майбутній видатний геолог, академік, ректор Київського державного університету ім. 
Т.Г.Шевченка, засновник і директор, впродовж багатьох років, Інституту геології Академії наук України. 
У 1997 році постановою Кабінету Міністрів України Денишівській загальноосвітній школі І – ІІІ ступеня 
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присвоєно ім’я В.Г.Бондарчука, а на фасаді школи, де він вчився, укріплена меморіальна дошка з 
чорного граніту з присвяченим написом [3]. 

Статський радник О.М. Терещенко щороку, в 90-х роках ХІХ ст., субсидіював вісім шкіл у 
Житомирському повіті; на кошти графа Р.І.Босаліні у 1905 р. була відкрита нова школа у с. Довгому 
Володимир – Волинського повіту; відомими благодійниками в Острозькому повіті були князь 
С.Четвертинський і поміщик села Тудорова В.Ясенський; у Староконстянтинівському повіті 
Н.М.Плачковська подарувала Новоставецькій второкласній школі 5 десятин землі [4;1-2]. 

В Кременецькому повіті С.І.Лобновська надала Мало – Андрушівській церковнопарафіяльній школі 
три тисячі рублів, проценти з яких використовувались на утримання школи, а землевласник О.І.Янченко 
щорічно перераховував на Голибиську церковнопарафіяльну школу по 60 рублів [5;291]. 

22 жовтня 1900 р. у с. Великі Коровинці у маєтку Ф.А. Терещенка відбулося освячення нової будівлі 
училища. Розпорядження та турботи про побудову нової будівлі взяв на себе управляючий маєтком 
І.А.Азаров. Завдячуючи його праці та матеріальній підтримці селян, протягом літа було збудоване 
училище, котре відповідало усім вимогам гігієни. Для вчительки була збудована гарна квартира. Після 
освячення училища виступили місцевий священик та світовий посередник з промовами про користь 
освіти та запрошували селян акуратно присилати дітей до школи [6]. 

У Овручському повіті на церковні школи було пожертвувань на суму 610 рублів. Всіх пожертвувань в 
1890/1891 навчальному році було отримано 2315 рублів 32 коп. [7;863-865]. 

На Україні, зокрема на Волині, було багато глибоко й перспективно мислячих осіб з правом 
самостійно вирішувати про значні грошові інвестиції у різні галузі науки й культури. 

Одними з найвідоміших і, напевно, найбагатших меценатів та колекціонерів творів мистецтва були 
барони де Шодуар. В родинному палаці, в містечку Івниця Житомирського повіту Волинської губернії, 
розташовувалося музейне зібрання, портретна галерея, цінна бібліотека (яка нараховувала понад 30 тис. 
томів), одна з найбільших у Європі нумізматична колекція [8;6-8]. Останній представник роду де 
Шодуарів і власник фамільного зібрання Іван Максимович Шодуар (1859 - 1919) – хімік, колекціонер, 
бібліофіл, меценат, розуміючи велике історико-культурне значення фамільної колекції, намагався 
зробити їх доступними для громадськості і наукових досліджень. На початку ХХ ст. він розпочав 
будівництво палацу в Житомирі, куди і перевіз у 1903 році з Івниці бібліотеку, картинну галерею, 
колекції. Біля свого житомирського палацу І.Шодуар розбив великий парк, в якому зібрав колекцію 
дерев з різних кліматичних зон. В його величезній оранжереї знаходилися найекзотичніші рослини, що 
цвіли та плодоносили протягом всього року. Велика кількість біло - мармурових скульптур прикрашали 
парк (нині цей парк носить ім’я Ю.О. Гагаріна).  

Барон І.М. де Шодуар був людиною, яка багато зробила для розквіту Житомира, підтримувала 
найрізноманітніші культурно-освітні акції. На його значні благодійні внески існували наукові, просвітні, 
культурні, церковні, спортивні установи й товариства. Для становлення й розвитку музейної справи у 
Житомирі була підтримка І.М. де Шодуаром музею Волинського єпархіального давньосховища та 
Товариства дослідників Волині. Він був одним із засновників жіночого професійного училища. Дуже 
любив тварин і за заповітом передав Товариству захисту тварин половину своєї колекції творів мистецтв 
[9;64-68]. 

Заслуговує на увагу, в розбудові музейної справи на Волині, діяльність барона Федора (Фрідріха) 
Штейнгеля. "Співчуваючи завжди ідеї створення як найбільшої кількості так названих обласних музеїв, я 
завжди вважав, що їх у нас в Росії недостатньо. Між тим вони можуть допомогти всесторонньому 
вивченню окремих частин нашої великої вітчизни". 

"Проживаючи постійно на Волині та цікавлячись найбільш всього цим краєм, я прийшов до висновку, 
що хоча багато зібрано, багато вже зроблено різними особами для вивчення нашого краю, та весь цей 
матеріал так розкиданий, що користуватися ним майже неможливо. Об’єднати все це, зібрати окремі 
предмети, котрі відносяться до історії Волині, значно доповнити все, чого ще мало, або й взагалі не 
розроблене, міг би лише обласний музей Волинської губернії. Такого у нас на Волині ще до цих пір 
немає, і тому я вирішив покласти початок …" - зазначав Ф.Штейнгель [10;.І-ІІ]. 

Для влаштування музею був запрошений Микола Біляшевський (згодом український археолог, 
етнограф, мистецтвознавець, академік АН України, директор Київського історичного музею), котрий 
розробив структурний план музею. Цей заклад діяв по широкій програмі і включав наступні відділи: 
природничий, географічний, антропологічний, археологічний, етнографічний та бібліотеку. Вже за 
перший рік діяльності у природничому відділі музею було багато матеріалів по етнології (збирали: барон 
Ф.Штейнгель, граф Б.Г.Толстой – у Рівненському повіті, Д.Мошков – у Заславському повіті); покладено 
було початок колекціям плазунів та земноводних(Рівненського повіту), гербарію (зібраного 
Ю.В.Мошковим у Заславському повіті); також засновано було колекції по мінералогії та палеонтології. В 
географічному відділі знаходилось 354 екземпляри, серед яких негативів та фотографій – 283 [11;3-4]. У 
липні – серпні 1897 року П. Н.Біляшевським та бароном Ф.Штейнелем були проведені розкопки курганів 
чотирьох могильників Рівненського повіту. Результатом праці стало 16 знайдених предметів датованих 
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YІІ – ІХ вв., ці експонати були віднесені до антропологічного відділу. У археологічному відділі 
нараховувалось 103 предмети: доісторичні - 12, язичницького слов’янського віку – 28, історичного часу – 
13, архітектурних пам’ятників – 28, монет –28, медаль – 1. До етнографічного відділу, крім предметів 
народного побуту, входили також і твори народної словесності, всього 252. Бібліотека ж за перший рік 
існування поповнилась на 179 екземпляри[12;15,17,28]. 

Доречно відзначити, що всі витрати на влаштування, утримання, життєдіяльність та поповнення 
колекцій музею взяв на себе барон Ф.Штейнгель.  

Про важливість роботи музею, багатство його матеріалу свідчить той факт, що велика кількість 
науковців того часу використовували дані музею для своїх дослідницьких робіт. Так, член - співробітник 
геологічного комітету П.Тутковський при складанні 16-го листа загальної десятиверстої карти 
європейської Росії, користувався фондами бібліотеки; етнограф В.Мошков користувався зібраним 
матеріалом з духовної та матеріальної етнографії для друку своєї праці з етнографії Волині; І.Абрамов 
використовував знімки з негативів музею для друкування статей на історичну тему та ін.[13;10]. 

Отже, на перетині ХІХ – ХХ століть у Волинському краї завдяки безкорисній активній участі 
представників громад відкривалися нові навчальні заклади та здійснювалось вивчення історії рідного 
краю. 
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РОЛЬ ХРИСТИЯНСТВА В ОСВІТІ І ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ В НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІЯХ НА 
ВОЛИНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

В статті висвітлюється християнський аспект освіти і виховання дітей німецьких колоністів на 
Волині як одна із сторін виховання особистості. 

Метою даної статті є дослідити місце і значення християнства в освіті і вихованні в школах німецьких 
колоністів другої половини ХІХ – початку ХХ ст.. По темі дослідження уже з"явився ряд праць, в яких 
(побіжно) аналізуються ті чи інші аспекти проблеми. Перш за все, потрібно відзначити монографію 
Кулінича І.М. і Кривця Н.В. "Нариси з історії німецьких колоній в Україні" (Київ, 1997) та монографію 
волинського німця  Арндта Н. "Die Deutchen in Wolhynien. Ein kulturhistorischer Überlick" (1994), які 
розглядають проблему німецьких колоністів в загально-історичному ракурсі. В 1998 р. Костюк М. П., а в 
2002 р. Сулiменко О. Г. захистили кандидатські дисертації, в яких торкаються не лише життя, побуту і 
трудової діяльності волинських німців, але й їх культури, освіти тощо. Однак ці та деякі інші дослідники 
хоча й порушують проблеми німецького шкільництва, але розглядають їх дуже лаконічно і в загально-
історичному плані. Найближче торкаються суті проблеми окремі статті Костюка М.П., Надольської В.В. 
та Суліменко О.Г.. Проте, вони теж не дають цільного враження про німецьке шкільництво того періоду. 

В середині ХІХ ст., особливо після скасування кріпацтва, приток іноземців до Росії значно посилився. 
Це сприяло інтенсивній колонізації німцями Волині, що була на той час однією з найменш заселених 
територій Російської Імперії. На рубежі ХІХ-ХХ ст. на Волині вже проживало близько 200 тисяч 
німецьких колоністів, діяло 837 німецьких шкіл, в яких налічувалося майже 13 тисяч учнів. "Ці школи 
розвивали та зміцнювали в усіх напрямках, - згадує волинський німець Еміль І. Ролєдер. – Вони служили 
точкою опору кожного об"єднання і робили з нас те, чим ми мали бути : духовними стовпами віри. Без 
них ми, поселенці - емігранти, під впливом обставин були б приречені на асиміляцію серед народів 
Російської імперії." [7,32] 

Перші споруди, що будувалися колоністами, були, звичайно, школи та церкви. Віра в Бога завжди 
відігравала керівну роль не лише у духовному, але й у повсякденному житті німецьких колоністів. Це 
мало велике значення для розвитку шкільної справи на місцях поселень. Саме тому форму і зміст 
навчання до певної міри визначала конфесійна приналежність до тієї чи іншої протестантської течії. 
Релігійний характер і специфіка освіти змушували осілих німців ретельно опікуватися шкільною 
справою. Нерідко школи будувалися навіть раніше кірх (церков) і молитовних будинків. Поселенці 
наймали вчителя, створювали для нього побутові умови, а власники землі надавали колоністам деякі 
пільги щодо оподаткування шкільної території. В таких школах при розв"язанні освітніх завдань 
закладалися основи християнського світогляду і національної свідомості.  

Перебуваючи в етнічно чужому оточенні, волинські школи німецьких колоністів були й оберегами 
їхньої національної самобутності : рідної мови, звичаїв і традицій, німецької ментальності і духу 
германізму. Загальну філософію освіти і виховання у німецьких школах визначали християнські засади. 
Параметри філософії освіти і виховання, в основному, розглядалися в п"яти специфічних сферах : ціль 
освіти, особи, що дають освіту, учень, учбовий план або зміст та навчання. 

1. Філософія мети освіти.  
Її можна поділити на дві специфічні мети:  
а) Мета освіти – вчити учнів тому, хто вони є  та ким їм визначено бути згідно з планом Бога. 

Усі люди, як носії Божого образу, повинні бути такими, як його син [Бут. 1:26-27; Рим. 8:29]. 
Люди можуть дізнатись, ким вони повинні бути, лише пізнаючи Бога, і знати, що є добро і правда 

лише у спілкуванні з ним. [Дії 17:28]. 
Цінність та сенс життя – не те, що привласнюється, а те, що приймається і проявляється у житті в 

правильних взаємостосунках із Богом, іншими людьми та із самим собою. Особистість Ісуса Христа, як 
кінцеве відкриття того, ким є Бог [Євр. 1:1-3], як і удосконалювання людської природи, повинно бути 
центральним пунктом будь-якого виховання, відкидаючи всілякі антропоцентричні концепції. 

б) Мета освіти – забезпечити учнів потрібним запасом знань. Знання – це здобуття істини про 
реальний світ, що стає можливим тому, що ми маємо образ Бога. Наука і технології – наші право та 
обов"язок. Освіта – ніщо інше, як виконання повелінь Бога [Бут. 1:27-28]. Святий Дух, працюючи у 
віруючих, дає їм можливість пізнавати творіння, включаючи самих себе [Рим. 12:2]. 

Мета здобуття знань – моральне зростання, стати подібним до Христа [Еф. 4:11-13], пізнавати 
соціальні та індивідуальні чинники моральної та естетичної поведінки [Кол. 2:18]. 
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Також важливе значення надається знанням та навичкам. Але учні повинні розуміти, що ці цілі мають 
сенс лише в більш широких рамках. Ціль таких знань – покращити політичну стабільність та етику в 
суспільстві, як і свою особисту святість, що можна узагальнити в ідеї прославлення Бога [Кор.10:31]. 

2. Філософія особистостей, що дають освіту.            
З тих пір, як Мойсей вивів дітей Ізраіля із Єгипту, освіта дітей була обов"язком їх батьків. [Втор. 

6:6-7]. До того, як дитина досягає шкільного віку, батьки впливають на розвиток мови, забезпечують 
базу загальних знань, допомагають розвитку мислення, встановлюють основні навички, передають 
конкретну систему цінностей. 

У той же час, добре видно розуміння важливості вчителів, що розглядається на прикладі синагог у 
Старому Заповіті. Згодом батьки передають свою відповідальність вчителям, але тільки у справжньому 
партнерстві сім"ї та школи можна чекати гарних результатів освіти. 

3. Філософія учня. 
Німці – вихователі розглядали учня, як особистість. По-перше, учні здатні пізнавати та розуміти 

фізичну реальність, контролювати її. По-друге, вони здатні оцінювати, робити висновки про 
моральність вчинків. 

4. Філософія змісту освіти.    
1. Ми нічого не знаємо точно, поки не пізнаєм Бога. 
2. Ми пізнаємо Бога через Біблію. 
3. Ми пізнаємо Бога через його дії. 
4. Творіння означає, що існує об"єктивна реальність. 
Ми – люди, тому наше знання є суб"єктивним і воно може бути помилковим 
5. Філософія навчання. 
Є три висновки німецьких педагогів початку ХХ століття, щодо цілі, учня та змісту процесу навчання. 
5. Об"єктивний зміст істини веде нас до об"єктивного методу навчання. 
6. Те, що учні – особистості, потребує особистостого підходу до навчання. 
7. Мета бути подібним до образу Іісуса Христа фокусує процес навчання на оцінюванні. [8,64] 
Взагалі, пpотестантів серед німців було набагато більше, ніж католиків. Але були й ті, що зберегли 

вірність папським канонам, хоч їх було і небагато. В католицьких та лютеранських школах вивчалися 
латинська та німецька мови, письмо, рахунок, проводилися уроки з музики, співів, учні отримували 
знання з географії та історії, обов"язковим також було вивчення російської мови. 

Кожна лютеранська церква мала власну парафіяльну школу, яка, разом із церквою, належала до 
певного об"єднання лютеран. В них німецькі діти отримували восьмирічну початкову освіту. В кожній зі 
шкіл було від двох до чотирьох викладачів – пасторів та "особих" світських наставників. Один з пасторів 
очолював церковне служіння та викладав Закон Божий та біблійні дисципліни, інший допомагав 
світським викладачам. При школах також були досить змістовні бібліотеки, що значно допомагало 
збагатити та урізноманітнити навчальний процес. Подібна система освіти була створена і баптистами 

Церковні общини, що очолювалися старійшинами, будували та утримували як церкви, так і школи. 
На їх утримання надходили пожертви, кошти з заповітів, а також десятини від членів церков, що й у наш 
час є невід"ємною частиною служіння християн-протестантів. Як і в сучасних церквах католицького та 
протестантського віросповідання, так і раніше не було достатньо коштів на утримання та забезпечення 
шкіл, тому дуже часто вони фінансувалися зарубіжними братами по вірі. 

У німецьких школах навчались не тільки представники іноземного віросповідання. З кінця 1690-х рр. 
уряд Петра І почав навчати в німецьких школах дітей дворян (серед них навіть були представники таких 
видатних російських династій, як Голіцини та Долгорукі), що збагатило не тільки інтелектуальні 
здібності слов"янської еліти, але й наповнило тогочасну мораль новим духом християнської 
доброчинності та честі. [7,77]. У ХІХ ст. навчання в німецьких школах стало можливим для більш 
широких кіл населення. Багато місцевого населення, в основному  представники середнього класу, не 
маючи змоги навчати своїх дітей у гімназіях і реальних училищах, віддавали їх у протестантські та іноді 
в католицькі школи, де плата за навчання була досить невеликою. Так, наприклад, у 1909 році у 
лютеранських школах для тих, хто не був членом об"єднання лютеран Волині, навчання коштувало 10 
карбованців на місяць. Із української та російської частини населення у німецьких школах навчалися 
діти головним чином дрібних поміщиків та буржуазії, ремісників, медиків та військових. 

Потрібно зауважити, що учні, які навчалися у школах громад іншого віросповідання, не відвідували 
уроків Закону Божого, а займалися у власних духовних наставників. Батьки уважно слідкували за діями 
вчителів таких шкіл, особливо духовних осіб, тому, що шкільне навчання давало широкі можливості для 
прозелітизму (схилення до іншої віри), чим дуже часто зловживали патери – католики, представники 
єзуїтських шкіл. [7,76] 

Порівнюючи вчителів католицьких (німецьких та польських ) і протестантських (німецьких), 
відмітимо перевагу прогресивного світосприйняття протестантів, що допомогло їх школам посісти 
провідне місце в системі шкільного виховання дітей німецьких колоністів 
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Слід зауважити, що царський уряд не втручався у внутрішні справи християнських общин німців, але 
разом з тим постійно стежив за їх життям та діяльністю. Недовіра ієрархів Російської Православної 
Церкви до іновірців не раз приводила до закриття церков та шкіл. Але вони знов відкривалися владою, 
чия політика диктувалася державними інтересами. 

Німці – працелюбний та висококультурний народ, представники якого внесли свій вклад у розвиток 
нашої вітчизняної культури, освіти та інших галузей життя. З німецьких колоній вийшло багато видатних 
особистостей, які присвятили своє життя праці та службі на користь нашому народу.  

ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ 

1. " Христианское воспитание детей." Духовное возрождение. Москва, 2000. 
2. М. Штраус."Родинне  виховання". 
3. Обзор Волынской губернии за 1914 год. – Житомир, 1915. –  Приложение.  
4. Національні меншини Правобережної України : історія і сучасність. – Житомир "Волинь", 1998. 
5. Біблія. 
6. Педагогика – 2001- №2. 
7. Emil I. Roleder. Faith Under Four Flags – a Personal Diary of  Russia’s Germans. – USA : 1978  
8. Philosophy of christian school education – 1995, rep. 1998, - Association of Christian Schools International. 

 
Матеріал надійшов до редакції 15.09.03 р.  

Николаюк М.В. Роль христианства в воспитании и образовании школьников в немецких колониях 
на Волыни второй половины ХІХ – начала ХХ вв. 

В статье расскрывается христианский аспект образования и воспитания детей немецкий колонистов 
Волыни как одна из сторон воспитания личности. 

Nikolayuk M. The role of Christianity in upbringing and education of pupils in German colonies in Volyn. 
The second half of XIX – the beginning of XX century. 

The Cristian aspect of education and upbringing of the children of German colonists in Volyn as one of the sides 
of personality upbringing are analysed. 



Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 13. Педагогічні науки   

© Агапов Ю.Ю., 2003 
186 

УДК 371.035 
Ю.Ю. Агапов, 

здобувач 
(Житомирський педуніверситет) 

ПРИВАТНА ОСВІТА НА ВОЛИНІ ТА ЇЇ РОЛЬ У ЗБЕРЕЖЕННІ САМОБУТНІХ РИС 
НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН 

Дослідження питання розселення на Волині національних меншин та їх самобутні приватні 
системи освіти. 

Духовне відродження національних меншин в Україні - багатогранний та довготривалий процес, 
активізація якого стимульована проголошенням державної незалежності України. Відтак проблема 
історичної долі народів, їх освіти та культури, що проживали й нині мешкають в Україні, в її окремих 
регіонах, має нині наукове й практичне значення. 

Оскільки представники національних меншин в складі Російської імперії могли навчатися і здобувати 
освіту, як правило, в приватних закладах, тому вивчення, узагальнення досвіду останніх набуває 
неабиякого значення в умовах розбудови української незалежної держави. Означена проблема донині 
самостійно не досліджувалася в історико-педагогічній літературі. Вивченню стану освіти окремих 
національних меншин присвячені праці Н. Сейко, С. Коляденко, О. Борейка, В. Єршова, Л. Єршової, 
М. Крука, М. Левківського, С. Пультера, Н. Рудницької. Брак науково-педагогічних праць з питань 
організації, форм і методів діяльності приватних закладів національних меншин нині гальмує їх розвиток 
в Україні. Узагальнення історико-педагогічного досвіду діяльності приватних освітніх закладів Волині у 
збереженні самобутних рис національних меншин є завданням даної статті. Автор ставить за мету  
подальший науковий аналіз даної проблеми. 

Процес утворення Волині, як адміністративно-територіальної одиниці в складі Російської імперії, був 
тривалим і зазнавав значних змін. Так, спочатку за указом Катерини П від 23 квітня 1793 року було 
створено Ізяславське намісництво з центром в Ізяславі [1]. До його складу ввійшла територія 
ліквідованих Волинського та північної частини Київського воєводств. Згодом (1795 р.) намісництво 
перейменували на Волинське з центром в Новограді-Волинськом. Але на цьому зміни не скінчилися. В 
1797 р. намісництво було ліквідоване, за указом Павла І від 29 серпня 1797р. утворена Волинська 
губернія. У 1804 р. її центром офіційно став Житомир. У складі губернії адміністративно-територіальні 
зміни тривали і далі. Відносно сталими вони стали тільки з утворенням у 1832 р. Південно-Західного 
краю. 

На цей час Волинська губернія мала 12 повітів: Житомирський, Овруцький, Новоград-Волинський, 
Старокостянтинівський, Рівненський, Володимир-Волинський, Ізяславський, Острозький, Дубненський, 
Кременецький, Луцький та Ковельський [2]. Такий поділ проіснував до 1925 р. Кожний повіт поділявся 
на стани, а стани - на урядницькі дільниці, кожна з яких складалася із кількох волостей. Керували 
повітами справники, а станами - станові пристави, у яких помічниками виступали урядники. В 1884 році 
в губернії налічувалося 48 станів і 201 волость [З]. 

Волинська губернія займала особливе місце серед інших губерній Південно-Західного краю. Вона 
відрізнялася за площею, кількістю населення, його різноманітним етнічним складом. На Волині мешкали 
представники кількох десятків націй та народностей. Найчисельнішими серед них були корінні жителі – 
українці, а також євреї, росіяни, поляки, німці та чехи. 

Після українців друге місце, за даними перепису 1897 року, посідали євреї, які були найчисленішою 
меншиною України з кінця XVIII - початку XIX ст.. Саме тоді сталися поділи Польщі і значна територія 
Правобережної України, заселена євреями, увійшла до складу Російської імперії. Так, у 1797 р. євреїв у 
губернії налічувалося 14 265 душ [4], в 1866- 194803 [5] і далі чисельність їх постійно зростала. Таким 
чином, згідно із статистичними даними протягом століття з 1797 по 1897 р. чисельність єврейського 
населення у Волинській губернії зросла більш як у 27 разів. 

Значною за кількістю на Волині була польська національна меншина. Масове заселення краю 
поляками почалося у другій половині XVI ст. після укладення Люблінської унії (1569 р.). Характерним 
типом розселення поляків була діаспора- розпорошене розселення окремими етнорелігійними громадами 
в межах суцільного масиву українського населення, яке стало об'єктом польської колонізації. Такий тип 
колонізації обумовлювався передусім її соціальним характером. Приєднання Правобережної України до 
Росії ( 1795 р.) суттєво не змінило становища польських феодалів, шляхти та римо-католицької церкви. У 
середині XIX ст. ( 1857 р.) католицьке населення Волинської губернії нараховувало понад 170 тисяч 
чоловік [6]. 

В 30-50 х роках XIX ст. в губернії почали оселятися німці і чехи. Поява колоністів була зумовлена 
царськими указами Єлизавети Петрівни і Катерини ІІ. Німці і чехи відзначалися в Європі високою 
працелюбністю і культурою землеробства, а тому царський уряд бажав, щоб ці народи передавали свій 
досвід населенню Російської імперії. Особливо інтенсивне заселення Волині вихідцями з Німеччини 
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почалось після скасування кріпосного права в Росії в 1861 році. Якщо в 1861 році в 12 повітах 
Волинської губернії налічувалося 13.7 тисяч німецьких поселенців, то в 1874 році їх вже було 40.3 
тисячі, 3 них у Новоград-Волинському повіті було засновано 50 колоній і в них проживало 6804 
чоловіки, в Житомирському - відповідно 80 і 12719, в Овруцькому- 21508. 

Масове переселення чехів у Росію проходило у 1872-1875 роках за часів Олександра III. Переселенню 
сприяв договір між Росією і Австро-Угорщиною. Цар обіцяв звільнити чоловіків від військової 
повинності на 25 років, надавати безпроцентний кредит Державного банку на 10 років, щоб переселенці 
могли купити землю і завести своє господарство, а також свободу віросповідання. 

Якщо господарські справи у переселенців йшли задовільно, то у питаннях освіти й культури та віри 
невдовзі виникли проблеми. В 1888 році Росія зажадає, щоб чехи стали православними, хто не корився, 
того позбавляли права купувати землю, його могли вигнати з країни. Забув царський уряд і про обіцянку 
звільняти від військової служби, та найстрашнішою була заборона навчати дітей рідною мовою. Чехи 
змушені були навчати своїх дітей самотужки за книгами, привезеними з Чехії. 

Царський уряд прагнув усіх інородців повернути до православної віри, а обстоювання 
самодержавства зводилося не лише до абсолютної влади монарха, а й прагненням усунути всіх жителів 
імперії від участі в політичному житті країни, позбавити їх громадянських прав. Принцип народності 
виявлявся в утвердженні панування великоруської нації, посиленні асиміляції інородців, ліквідації їхніх 
традицій і звичаїв.  Тому така політика неминуче впливала на освіту, і не тільки на державну, або на ту, 
яка тим чи іншим чином залежала від держави. 

Інша ситуація склалася з приватними закладами освіти, зокрема серед національних меншин. 
Так, польська освіта й культура у XIX столітті за незначний у історичному масштабі відрізок часу 

пройшла кілька етапів підйому та спаду, особливо після січневого (1831-1833 р.р.), а потім 
листопадового (1863 р.) польських повстань. Поразка обох повстань викликала хвилю терору щодо 
культурно-освітньої діяльності поляків на території Волині. 

Відчувши нездійсненість своїх намірів, волинські поміщики та шляхта намагалися зайняти керівні 
посади у місцевій адміністрації. Так, відомий освітній і політичний діяч Адам Єжи Чарториський, за 
власним зізнанням, вступив на російську службу з метою відновлення самобутньої Польщі і найвірнішим 
засобом для цього вважав освіту у польському розумінні [7]. Він активно співпрацював у справі 
розбудови мережі польських шкіл з визначним польським просвітницьким діячем Тадеушем Чацьким. 
Завдяки їх спільним зусиллям, кількість освітніх закладів на Волині почала зростати. При цьому 
самодержавство не фінансувало відкриття початкових і середніх шкіл, вони могли існувати лише на 
кошти поміщиків, католицької церкви або заможних приватних осіб, зокрема польської шляхти. 
Католицьке духовенство зобов'язувалося утримувати школу при кожному костьолі чи монастирі [8]. 

У 1803 році Т. Чацький був призначений візитатором шкіл Волинської, Київської, Подільської 
губерній. Він був людиною енергійною й активно працював на ниві освіти. На Волині ним було 
засновано 126 приходських училищ. Поразка першого польського повстання 1831 р. загальмувала цю 
діяльність Т. Чацького. Почався етап згортання системи польськомовного шкільництва на території 
Волині. Та вона продовжила своє існування на приватному рівні. Освіта для поляків Волині стала 
основним знаряддям збереження ментальності, постійної етнічної самоідентифікації в межах етнічного 
ареалу, територіальне та адміністративне розділеного між кількома державами. Вже після листопадового 
повстання ( 1863 р.) на Волині діяло 55 приватних польських шкіл [9]. 

В першу чергу на території губернії поширилися приватні пансіони для благородних дівиць. На 
середину XIX століття в Житомирі діяло два таких навчальних заклади. Перший, пансіон Елеонори 
Жданно - на правах приходського училища. Як свідчить звіт пані Е. Жданно за друге півріччя 1853 року, 
для 18 вихованок пансіону викладалися Закон Божий православний та римо-католицький; мови- 
польська, російська, німецька, французька; арифметика, чистописання, музика і рукоділля. Другий 
пансіон діяв на правах гімназії. Утримувала його від 1846 р. випускниця Смольного інституту Любов 
Соколова. 45 вихованок пансіону опановували такі предмети: польська, російська, французька, німецька 
мови; Закон Божий православний та римо-католицький; чистописання, музика, спів, танці, рукоділля; 
арифметика, російська та загальна історія [10]. Водночас в повітових училищах польська мова не 
викладалася взагалі. 

Значна кількість єврейського населення зумовила його помітну роль у житті Волинської губернії і 
сприяла тому, що в краї склалася ціла система приватних, громадських та інщих єврейських навчальних 
закладів. Аналіз архівних матеріалів, наукових праць засвідчує, що у XIX ст. в підходах до єврейської   
освіти   можна   виділити   три   напрямки:   традиційний, просвітницький, офіційний. В основі першого 
лежало прагнення обмежити її рамками національне- релігійної самобутності. 

Євреї, виховуючи своїх дітей, передусім дбали про їхню релігійну освіту. Тому в кінці XVIII- в 
першій половині XIX ст. у Волинській губернії повністю домінували прихильники традиційної течії в 
єврейській освіті, яка практично була поза увагою державних органів управління. Навчанням займалися 
меламеди або книжники, які за обсягом викладання поділялися на початкові та вищі. Навчальні заклади, 
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до яких ходіли діти, і в яких заняття проводили меламеди, називалися хедерами або хадарімами. 
Навчання в них вважалося обов'язковим для всіх хлопчиків віком від 6 до 13 років. 

Хедери створювалися меламедами і функціонували винятково на кошти батьків, які оплачували 
навчання своїх дітей. Для навчання сиріт і дітей з бідних єврейських сімей створювалися талмуд-тори. 
Вони утримувалися на кошти єврейських громад-кагалів та на пожертвування заможних євреїв. Керували 
ними вибрані єврейськими громадами старшини. До викладання, як правило, допускалися особи, які 
мали кваліфікацію не нижчу приватного вчителя, однак в багатьох хедерах працювали малоосвічені 
меламеди.  

Іншим типом навчальних закладів були бет-мідраші (будинки навчання або молитовні школи), які 
виконували не тільки функції навчання, а й моління. Значна їх частина була побудована й утримувалась 
також на кошти кагалів і частково - за рахунок багатих приватних осіб. Вони діяли практично в усіх 
містах і містечках, де значною була єврейська громада. На початок XIX століття у Волинській губернії 
діяло 53 бет-мідрашів, в середині століття все більшу роль починають відігравати меламеди і менш 
значну - талмуд тори[11]. 

В подальшому структура традиційних приватних єврейських навчальних закладів зазнала змін, на що 
вказує звіт губернської єврейської училищної комісії за 1865 р. Він свідчить, що в середині 60-х р. XIX 
ст. в системі єврейських навчальних закладів бет-мідраші і хедери почали втрачати свої позиції, а 
меламеди, тобто приватні вчителі, навпаки посилили свою діяльність. Так, якщо в 50-х роках в губернії 
працювало 245 бет-мідрашів і 297 хедерів, у яких відповідно навчалося 12967 і 4284 хлопчиків, то в 1865 
р. їх було відповідно 191 і 102, і навчалося в них 9311 і 692 учні. Тобто кількість цих закладів 
зменшилася на 54 і 195 одиниць, а кількість учнів у них-відповідно на 3656 і 3592. У той же час зросла 
кількість меламедів, які навчали дітей. Якщо у 1854 р. їх нараховувалось 51 і вони навчали 468 
хлопчиків, то у 1865 р. відповідно 371 і 3104 [12]. Зазначені зміни були викликані тим, що державні 
органи поступово намагалися взяти під свою ''опіку" традиційні єврейські навчальні заклади. 

Та незважаючи на спроби царизму підпорядкувати собі єврейську освіту, абсолютна більшість євреїв 
входила до міцно згуртованої корпорації, відособленої від навколишнього суспільства. Євреї 
продовжували навчати своїх дітей у талмуд-торах й хедерах. У 1906 р. на Волині працювало 513 хедерів і 
17 талмуд-тор, в яких навчалося майже 11 тис. дітей, що за кількістю було в 16 разів більше від 
контрольованих державними органами єврейських училищ і втроє більше, ніж учнів у них. Вони 
фінансувались єврейськими громадами й заможними євреями. Таке ставлення до освіти єврейських 
громад призвело до того, що за рівнем грамотності у Волинській губернії євреї займали одне з перших 
місць. 

Селилися вони переважно в сільскій місцевості і, маючи власне історичне минуле, зовсім інший 
релігійний та буденний світогляд, іншу мораль, побут, менталітет і специфіку общинного життя, вони 
тривалий  період майже повністю були відгорожені від впливів місцевого населення та органів влади, 
зберігаючи власну самобутність. 

Німецькі колонії на Волині у другій половині XIX ст. представляли собою замкнуті територіально- 
адміністративні одиниці. Свою відособленість вони підкріплювали майже повним незнанням ні 
української, ні російської мов і користувалися виключно німецькою мовою й приналежністю до іншого 
віросповідання. З-поміж різних факторів, що сприяли збереженню волинськими німцями своєї етнічної 
своєрідністю, значну роль відігравала система освіти. 

Потреба в елементарній освіті у німців-колоністів була, в першу чергу, наслідком деяких вимог 
їхнього віросповідання. І в менонітів, і в лютеран кожен віруючий повинен був вміти читати священні 
книги самостійно. Понад того, згідно лютеранських принципів кожний підліток допускався до обряду 
конфірмації, лише витримавши своєрідний іспит на вміння хоча б читати різні церковно- релігійні тексти 
і знати основні релігійні догмати [ІЗ]. Оскільки навчання велося переважно по Біблії, Євангелії та інших 
церковних книгах, то поряд з навичками читання і письма німецька школа виховувала учнів у 
моральному та духовному плані, знайомила їх з основними положеннями протестантського віровчення, 
закладала основи релігійного світогляду та національної самосвідомості.  

В умовах перебування в шородному етнічному середовищі школи допомагали волинським колоністам 
зберігати свою національну самобутність, свою мову, звичаї і традиції, ментальність і культуру. 
Будівництво школи було однією з найважливіших першочергових турбот кожної колоністської общини. 
Навіть кірхи та молитовні будинки споруджували пізніше. Інколи суміжні колонії об'єднували свої 
зусилля для швидшого вирішення цього питання. За архівними даними найдавніша німецька школа на 
Волині була відкрита ще у 1797 році в колонії Скерневські Голендри Володимр-Волинського повіту і 
навчалося в ній 22 учні (14 хлопців і 18 дівчат) [14]. До 60-х років XIX ст. кількість колоністських шкіл в 
губернії була досить незначною, а на 1865 рік їх налічувалося лише 34 [15]. 

В наступне двадцятиліття кількість їх зростала надзвичайно швидко. Так, у 1885 році на Волині було 
306 німецьких шкіл, в яких навчалося 12625 учнів (6862 хлопчики і 5763 дівчинки). На територіях, де 
проживали німці, були поширені однокласні приватні, так звані народні школи. Така форма шкіл 
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найкраще підходила для невеликих населених пунктів. Навчання велось в одну або дві зміни і 
здійснювалось, як правило, одним вчителем. Навчання в таких школах було платним. На відміну від 
єврейських приватних навчальних закладів, тут навчались майже нарівні хлопчики і дівчатка. Завдяки 
саме цій особливості, рівень грамотності німців та чехів був вище, ніж у євреїв. Вони посідали перші 
місця за рівнем освіти, відповідно у чехів 59 % , у німців 37,8 [16]. 

Самостійність і закритість німецьких поселень з часом почала непокоїти царський уряд. Тому органи 
державної влади почали вживати певні законодавчі заходи, з метою інтеграції німців у систему 
російського територіально-адміністративного устрою та російського суспільного життя. Перші спроби 
були здійснені ще в 60-ті роки XIX ст,, коли згідно з законом 1864 року іноземців зобов'язували 
приймати російське підданство, а в 1866 р. було запроваджене над місцевими селянами та колоністами 
спільне управління. Однак, волинські німці проігнорували ці нововведення. 

Отже, попри намагання царського уряду перетворити усе населення Волині в одну єдину російську 
націю з однією для всіх мешкаючих тут народів культурою, освітою, мовою, це зробити не вдалося. І 
великою мірою, саме завдяки існуванню у багатьох меншостей Волині своїх самостійно сформованих, 
самодостатніх приватних освітніх систем, які були ізольовані від зовнішніх впливів. Завдяки ним в тяжкі 
часи різних етнічних протистоянь та утисків була збережена своя, притаманна лише певній спільноті 
культура, освіта, духовність, мова. Національна приватна освіта на Волині середини XIX - початку XX 
століть зіграла роль останнього захисного бар'єру у справі збереження недоторканих, самобутніх рис 
національних меншин. 
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Агапов Ю. Ю. Частное образование на Волыни и его роль в сохранении самобытностных черт 
национальних меншинств. 

Исследуются вопросы расселения на Волыни национальних меншинств и их самобытные частные 
системы образования. 

Agapov Yu.Yu. Private education in Volyn region and its role in saving the original traits of national 
minorities. 

The question of settling of national minorities in Volyn rigion and its original private education systems are 
researched. 



Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 13. Педагогічні науки   

© Ремезова О.О., Корбут Г.О., Вискушенко А.П., Павловський В.А., Ремезов О.П., 2003 
190 

УДК [908:94](477.41/42)"1939-1945":37.011.3 
О.О. Ремезова,  

кандидат географічних наук, доцент; 
Г.О. Корбут,  

кандидат біологічних наук, доцент 
(Житомирський технологічний університет); 

А.П. Вискушенко, 
кандидат біологічних наук, доцент; 

В.А. Павловський, 
кандидат медичних наук, доцент 
(Житомирський педуніверситет); 

О.П. Ремезов, 
журналіст  

(Спілка журналістів України, м. Житомир) 

ПОДІЇ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ – ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМОК ВИХОВНОЇ 
КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ 

Стаття присвячена 60-річчю визволення Києва і Житомирщини від гітлерівських загарбників. В статті 
розповідається про Рубіж Мужності на території Житомирської області, на якому війська 1-го 

Українського фронту в запеклих боях у листопаді 1943р. зупинили контрнаступ гітлерівських військ, які 
намагалися скинути радянські війська з плацдарму на правому березі Дніпра і знову захопити Київ. З 

Рубіжа Мужності у грудні 1943р. знову розпочався наступ військ 1-го Українського фронту, відомий під 
назвою Житомирсько-Бердичівської наступальної операції, в результаті якої були визволені Житомир 

та майже вся Житомирська область. 

59 років вже минуло з того часу, як на просторах Житомирщини, на підступах до столиці України 
міста Києва точилися запеклі кровопролитні бої військ 1-го Українського фронту з військами 
гітлерівських загарбників. Обсипались, заросли травою, кущами окопи, траншеї, вогневі позиції, навколо 
буяє зелень, колосяться поля. Минула війна вже стала історією. Не віриться, що в цих мальовничих 
благодатних місцях на Поліссі смерть безжалісно косила людей. 

І хоч пройшло вже більше півстоліття, в пам’яті учасників тих боїв, очевидців запеклих поєдинків, в 
пам’яті їх нащадків навічно залишиться безсмертний подвиг воїнів-визволителів України від 
гітлерівських загарбників, від фашистів. 

Чому ж такий запеклий характер носили бої на Житомирському напрямку? Пригадаємо події того 
часу. 

Після форсування Дніпра і визволення Києва стомлені безперервними боями на Лівобережжі і в боях 
за Київ війська 1-го Українського фронту під командуванням генерала Ватутіна продовжували 
наступальні бої за розширення плацдарму на правому березі Дніпра. 8 листопада були визволені від 
ворога Васильків і Фастів, а 13 листопада Житомир [1:8]. 

Та ворог не хотів втрачати Київ. Щоб зрозуміти поведінку Гітлера і командування вермахту, 
поглянемо на карту Правобережжя України. Після визволення Києва перед військами 1-го Українського 
фронту відкривався сприятливий оперативний простір для ведення бойових дій. До західних кордонів 
України після Дніпра більше не було великих природних перешкод. З Києва на захід проходили дві 
залізничні магістралі : Київ-Фастів-Козятин-Шепетівка-Львів і Київ-Коростень-Сарни-Ковель, по яких 
можна було  оперативно постачати частини діючої армії технікою, боєприпасами і особовим складом. 
Гітлер прекрасно розумів, що цим самим відкривається прямий шлях до кордонів рейха. 

Розуміючи це, Гітлер вирішив завдати по військам 1-го Українського фронту нищівний удар з району 
Житомира, розгорнути контрнаступ на Київському напрямку, в результаті якого скинути війська 1-го 
Українського фронту  з плацдарму на Правобережжі і знову захопити Київ. 

З цією метою в районі Житомира гітлерівським командуванням було створено потужне угрупування з 
30 дивізій, до складу якого входило 8 танкових і одна моторизована дивізії, в тому числі танкові дивізії 
СС "Адольф Гітлер", "Рейх" і моторизована бригада СС "Лангермарк", 506-й і 509-й важкі танкові 
батальйони, 202-й, 239-й, 249-й, 261-й, 276-й і 280-й дивізіони штурмових гармат. В складі угрупування 
була велика кількість артилерійських, інженерних та інших частин. В угрупуванні була зосереджена 
третина всіх танкових дивізій, діючих на радянсько-німецькому фронті [2]. 

Цими силами гітлерівському командуванню вдалося потіснити війська 1-го Українського фронту. 
Ворог знову оволодів Житомиром, Коростенем, Коростишевом і рядом інших населених пунктів [3,2]. За 
подіями під Житомиром уважно стежили і наші союзники . При першій зустрічі Черчілля, Рузвельта і 
Сталіна на Тегеранській конференції 28 листопада 1943 р. Черчілль запитав Сталіна: "А що, радянські 
війська залишили Житомир?". Сталін відповів , що , на жаль, це так, але Гітлеру не вдасться здійснити 
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свої плани. Зрозуміло, що союзники пов’язували відкриття другого фронту з обставинами на радянсько-
німецькому фронті [2:10]. 

Щоб допомогти 1-му Українському фронту, Ставка Верховного Головнокомандування передала в 
його розпорядження 18-ту армію під командуванням генерал-полковника К.М.Леселідзе, 1-у танкову 
армію під командуванням генерал-лейтенанта танкових військ М.Ю.Катукова, а також 4-й гвардійський і 
25-й танкові корпуси та ряд інших з’єднань [2]. 

Станом на 24 листопада 1943 р. до складу 1-го Українського фронту входили 13-а, 60-а, 1-а 
гвардійська, 18-а, 38-а і 40-а загальновійськові , 1-а і 3-я гвардійська танкові і 2-га повітряна армія [2]. 

В запеклих боях ворог був зупинений на рубежі Овруч-Чоповичі-Радомишль-Брусилів-Корнин-
Попільня. З 24 листопада протягом місяця на цьому рубежі тривали жорстокі бої. Радянські війська 
мужньо стримували натиск ворога, вимотуючи його сили. За повідомленнями Радінформбюро радянські 
війська щодоби в різних місцях фронту виводили з ладу від 20 до 70 танків .Один з німецьких генералів , 
який був учасником бойових дій на Житомирщині, розповідав, що бої в районі Брусилова і Корнина 
нагадували йому бої на Курській дузі. Кидаючи в окремі дні проти радянських військ по 300-400 танків, 
німецьке командування не змогло одержати бажаних результатів[1:5:8]. 

Радянські воїни мужньо стримували натиск ворога, проявляли масовий героїзм, прикриваючи 
підступи до Києва. Ось кілька прикладів. 

Для підтримки стрілецьких підрозділів на одній з дільниць фронту під Малином була направлена 
танкова рота гвардійців-кантемирівців . В складі роти був екіпаж танка Т-34, яким командував 19-річний 
молодший лейтенант Василь Єрмолаєв. Водієм-механіком танка був досвідчений танкіст Андрій 
Тимофєєв, а заряджаючим – недавно прибулий рядовий Сорокін. В ніч на 7 грудня 1943 р. танкова рота 
була висунута в район сіл Дубовець-Заньки. 

...Під селом Заньки, на полі, де недавно йшов запеклий бій, командир танкового батальйону наказав 
Єрмолаєву: "Тут зробите засідку. Не виключено, що тут знову з’являться ворожі танки. Село захищати 
до останньої краплі крові. Назад ні кроку !". 

Коли комбат пішов, Єрмолаєв сказав екіпажу: "Будемо окопуватись. Вириємо два –три укриття. 
Засічуть нас німці на одному місці, перемістимось на друге." 

Вночі не спали. Чергували біля танка по черзі. Раптом у темряві почувся голос Тимофєєва :"Чую 
гуркіт моторів! Фашисти сунуть!". Екіпаж зайняв бойові місця. Незабаром на шляху до села з’явились 
ворожі важкі танки. Промінь світла головної машини шастав околицею притихлого села. Коли танки 
підійшли на відстань 400-500 кроків, Єрмолаєв натиснув педаль спуску. Головний танк німців 
здригнувся і завмер на місці. Промінь світла погас і одразу ж над машиною спалахнуло полум’я. 
Танкісти-кантемирівці побачили в цей час ще три силуети ворожих танків. 

Черговий снаряд Єрмолаєва підпалив і другий танк. Як тільки один із двох "тигрів", що залишилися в 
дії, розвернувся для атаки, Єрмолаєв послав йому в борт підкаліберний снаряд. Від влучного попадання 
спалахнув і третій ворожий танк. 

Та ось з’явився четвертий гітлерівський танк. У пітьмі зимової ночі тридцятьчетвірка прилаштувалася 
"тигру" у хвіст. Один за одним гримнуло кілька пострілів і спалахнув четвертий ворожий танк.  

Наступив ранок 7 грудня 1943 р. Екіпаж гвардійської тридцятьчетвірки раптом помітив, що на них 
суне ще  три "тигри" з автоматниками на броні. 

Єрмолаєв зловив у прицілі головний ворожий танк, і, коли той підійшов зовсім близько, вдарив по 
ньому підкаліберним снарядом. Ворожий танк запалав. Два задні танки розвернулись і пішли у різні 
боки. І тут заряджаючий рядовий Сорокін доповів: "Товаришу командир! Останній бронебійний снаряд! 
Залишились лише осколкові!". 

"Один бронебійний снаряд, а танків два, - подумав Єрмолаєв. - Невже гітлерівцям удасться 
прорватися в бойові порядки нашої піхоти?" 

І тут один із гітлерівських танків круто розвернувся, підставивши свій борт тридцятьчетвірці. В цей 
момент Єрмолаєв випустив по ньому осатаній снаряд. "Тигр" наче спіткнувся. Вогняні струмені побігли 
по його борту. 

У ту ж хвилину останній ворожий танк кілька разів ударив по тридцятьчетвірці. Танк спалахнув. 
"Тигр" розвернувся і, вважаючи себе переможцем, рушив у с.Заньки, де окопалась наша піхота. 
Тридцятьчетвірка палала, але з танка ніхто не виходив. 

"Йдемо на таран!" - скомандував Єрмолаєв. Виконуючи команду, механік-водій кинувся наздоганяти 
"тигра". Жителі села Заньки бачили, як скорочувалась відстань між ворожим "тигром" і палаючою 
тридцятьчетвіркою. Хвилина-друга – і ось палаючий танк на великій швидкості врізається в "тигра". 
Скрегіт металу сколихнув повітря, почувся величезної сили вибух. Над "тигром" і над полем піднявся у 
небо стовп чорного диму... 

Так ціною своїх життів екіпаж кантемирівців виконав бойовий наказ [6].  
За проявлений героїзм у бою біля с.Заньки Єрмолаєв і Тимофєєв були посмертно удостоєні звання 

Героя Радянського Союзу, а рядовий Сорокін відзначений орденом Вітчизняної війни. 
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У той же період при відбитті контрудару гітлерівців героїчний подвиг здійснив навідник 
протитанкової гармати 248-ї окремої курсантської стрілецької бригади 60-Ї армії молодший сержант 
І.О.Козак. 

Бригада на початку грудня 1943 р. тримала оборону в районі с.Фасової, що під Коростенем, 
прикриваючи шосе і залізницю Житомир-Коростень. 

6 грудня, намагаючись осідлати шосе і залізницю й прорватися через переїзд поблизу села Фасова на 
шлях, що веде на Потіївку і Радомишль, щоб вийти в тил радянським військам на Житомирському 
напрямку, ворог кинув на позиції бригади велику кількість танків і піхоти. 

Розгорнувся запеклий бій. Гармата, яку обслуговував Козак, прикривала підступи до переїзду на 
залізниці. Коли перед гарматою з’явився головний танк "тигр", Козак підпустив його на близьку відстань 
і зробив наводку. З першого ж пострілу "тигр" був підбитий. У ту ж мить поблизу гармати, підставляючи 
борт, з’явився другий "тигр". За наводкою Козака він також був підбитий. 

У ході бою з обслуги гармати залишився в живих лише І.О.Козак. А на переїзд один за одним сунули 
гітлерівські танки. 

Та воїн не розгубився. Він один продовжував вести бій. Після другого "тигра" був підбитий третій, 
четвертий, п’ятий, шостий, сьомий... Поле бою було заставлене підбитими ворожими танками. 

Та ось у поєдинку з восьмим сталося непоправне: Іван Козак був смертельно поранений. Мужній 
артилерист помер в медсанбаті. Його поховали в с.Гута Потіївська Радомишльського району. 

За проявлену відвагу і велику бойову майстерність Івану Омеляновичу Козаку було посмертно 
присвоєне звання Героя Радянського Союзу [6]. 

Наведені приклади не поодинокі. Під Брусиловом високу бойову виучку, мужність і стійкість 
проявили навідник протитанкових гармат 2-ї батареї 1010-го артилерійського полку 241-ї стрілецької 
дивізії молодші сержанти Леонід Попов і Іван Пореченков. У поєдинку з ворожими танками вони вивели 
з ладу по 6 бойових машин. За проявлену мужність і бойову майстерність Леоніду Іллічу Попову та Івану 
Никандровичу Пореченкову посмертно присвоєні звання героя Радянського Союзу [6]. 

При відбитті контрударів гітлерівських військ на Київському напрямку у листопаді-грудні 1943 р. 
відзначилися також радист-кулеметник танка 332-го танкового батальйону 52-ї гвардійської танкової 
бригади 3–ї гвардійської танкової армії гвардії молодший сержант Віктор Олександрович Вересков, 
командир 69-ї механізованої бригади 9-го механізованого корпусу 3-ї гвардійської танкової армії Левон 
Хінганосович Дарбінян, командир винищувально-протитанкової артилерійської батареї 20-ї 
мотострілецької бригади 25-го танкового корпусу старший лейтенант Олександр Петрович Єгоров, 
командир роти 1318-го стрілецького полку 163-ї Роменсько-Київської стрілецької дивізії лейтенант 
Микола Гаврилович Калюжний, дивізійний інженер 70-ї гвардійської ордена Леніна, двічі 
Червонопрапорної стрілецької дивізії 13-ї армії гвардії майор Андрій Васильович Косарєв, командир 
танкового взводу 56-ї гвардійської танкової бригади 3-ї гвардійської танкової армії гвардії лейтенант 
Микита Кононович Кругликов, командир гармати артилерійського дивізіону 71-ї механізованої бригади 
9-го механізованого корпусу 3-ї гвардійської танкової армії сержант Анатолій Романович Обуховський, 
командир батальйону 70-ї гвардійської стрілецької дивізії гвардії капітан Григорій Васильович Толкачов,  
командир протитанкової гармати 7-го гвардійського кавалерійського полку 2-ї гвардійської 
Червонопрапорної кавалерійської дивізії 1-го гвардійського Житомирського кавалерійського корпусу 60-
ї армії гвардії старший сержант Павло Васильович Хмельов та багато інших. Всі вони були удостоєні 
звання Героя Радянського Союзу[6]. 

Рубіж Мужності був тим рубежем, з якого 24 грудня 1943 р. розпочалася Житомирсько-Бердичівська 
наступальна операція 1-го Українського фронту, яка тривала до березня 1944 р. 

Розгорнувши наступ, радянські війська 28 грудня визволили від ворога Коростишів і Козятин, 
29 грудня Коростень, 31 грудня Житомир, 5 січня 1944 р. Бердичів. Плацдарм на правому березі Дніпра 
було розширено до 400 км по фронту і до 250 км в глибину. В ході наступальної операції були визволені 
Житомирська область, частково Рівненська і Вінницька області[1:4:9]. 

У здійсненні Житомирсько-Бердичівської наступальної операції спільно з військами 1-го 
Українського фронту активно діяли партизанські з’єднання О.М.Сабурова і С.Ф.Малікова. Партизани 
тримали під своїм контролем всі залізниці в районі бойових дій[2:8]. 

У ході двомісячних боїв на території Житомирщини було знищено понад 200 тисяч гітлерівських 
солдат і офіцерів, біля 2000 танків і самохідних гармат та багато іншої техніки[4:7]. 

За мужність і відвагу, проявлені у боях на Житомирщині 45 воїнів Радянської Армії і партизанських 
з’єднань були удостоєні звання Героя Радянського Союзу , тисячі воїнів відзначені орденами і медалями, 
19 з’єднань і військових частин нагороджені орденами, а 60 корпусів, дивізій, бригад, полків і окремих 
батальйонів удостоєнні найменувань "Житомирських", "Коростенських", "Овруцьких", "Новоград-
Волинських" і "Бердичівських". 
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У боях на Житомирщині в листопаді-грудні 1943 р. загинули тисячі радянських воїнів різних 
національностей. В цьому неважко переконатися, якщо почитати викарбувані прізвища загиблих на 
пам’ятниках, обелісках та надмогильних плитах. 

З метою увічнення пам’яті про славні ратні діла військ 1-го Українського фронту, які на території 
Житомирської області у листопаді-грудні 1943 р. зірвали плани гітлерівського командування по 
повторному захопленню Києва, рішенням Житомирської обласної Ради рубіж Овруч-Чоповичі-Малин-
Радомишль-Брусилів-Корнин-Попільня офіційно прийнято називати Рубежем Мужності. Тут, на місцях 
колишніх боїв, встановлено пам’ятники, обеліски, меморіальні дошки, які увічнюють подвиги 
радянських воїнів і військових частин у боях на Рубежі Мужності. Ведеться пошукова робота. 

Перемога під Києвом у грудні 1943 р. повинна шануватись і зберігатися в пам’яті народу як і 
перемоги козацтва у визвольній війні українського народу 1648-54 рр. під жовтими Водами, під 
Корсунем, під Пилявцями і в інших місцях під проводом Богдана Хмельницького, бо вона знаменує 
собою важливий крок на шляху до переможного завершення війни з фашистською Німеччиною, яка 
прагнула панувати над світом.  
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Ремезова Е.А., Корбут Г.А., Вискушенко А.П., Павловський В.А., Ремезов А.П. События Великой 
Отечественной войны - важное направление краеведческой работы. 

Эта статья посвящена 60-летию освобождения Киева  и Житомирщины от гитлеровских захватчиков. 
В статье рассказывается о Рубеже Мужества на территории Житомирской области, на котором 
войска 1-гоУкраинского фронта в ожесточенных боях в ноябре 1943г. остановили контрнаступление 
гитлеровских войск, стремящихся сбросить советские войска с плацдарма на правом берегу Днепра и 
снова захватить Киев. С Рубежа Мужества в декабре 1943г. снова началось наступление войск 1-го 

Украинского фронта, известное под названием Житомирско-Бердичевской наступательной операции, в 
результате которой были освобождены Житомир и вся Житомирская область. 

Remezova O.O., Korbut G.O., Viskushenko A. P., Pavlovsky V.A., Remezov O.P., The events of the Great 
Patriotic war - the important direction of local lore reserches. 

The paper is dedicated to the 60th anniversary of liberation of Kiev and Zhytomir region from Hitler Invaders. 
The paper focuses on the Boundary of Courage on the territory of Zhytomir region where the I Ukrainian front 
troops stopped the contrattack of Hitler’s army during fierse battles in November 1943. The enemy troops tried 

to throw the Soviet troops from the bridge-head on the right bank of the Dnieper and to capture Kiev again. 
From the Bounary of Courage in December 1943 the attack of  the I Ukrainian front troops which would be 
famous under the name of Zhytomir-Berdichev offensive operation began again and in consequence of that 

Zhytomir and almost all of Zhytomir region were liberated. 
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РОЛЬ ІДЕЙ РЕФОРМАТОРСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ 
ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНОГО ВЧИТЕЛЯ  

(кінець ХІХ - початок ХХ століть) 

У статті розглядається вплив ідей реформаторської педагогіки на формування інноваційного 
потенціалу вітчизняного вчителя у кінці ХІХ – на початку ХХ століть. 

У проекті " Національної доктрини розвитку освіти в Україні" наголошується, що конкурентний вихід 
української освіти на ринок світових освітніх послуг, поглиблення міжнародної співпраці, інтеграція у 
міжнародний освітній простір є стратегічним завданням національної освітньої політики. Одним з 
принципів реалізації національної освітньої політики є заохочення до неперервного інноваційного 
пошуку (тобто процесу оновлення і вдосконалення теорії і практики освіти, який оптимізує досягнення її 
мети), формування інноваційного потенціалу педагога, його інноваційної поведінки.  

Останнім часом проблема формування інноваційного потенціалу вчителя знайшла широке 
обговорення ( К.А.Абульханова-Славська, Ю.М.Галатюк, М.В.Кларін, О.Є.Подимова,  Н.С.Савчук, 
В.О.Сластьонін, Н.Юсуфбекова та ін.). Так, на думку В.О.Сластьоніна, інноваційна поведінка педагога 
передбачає існування певного ставлення до педагогічних інновацій, його здатності до креативно-
авторського їх використання [1 : 21]. Термін "інноваційний потенціал педагога", за свідченням сучасних 
дослідників, необхідно розуміти як "сукупність соціокультурних та творчих характеристик особистості 
педагога, що виявляє готовність удосконалювати педагогічну діяльність, і наявність внутрішніх засобів 
та методів, які можуть цю готовність забезпечити" [2 : 336]. Інноваційний потенціал педагога 
визначається творчою здатністю генерувати нові ідеї, високим культурно-естетичним рівнем; 
відкритістю особистості педагога до нового; розумінням і сприйняттям нових ідей, думок, напрямів, 
течій [2 : 337]. 

У законі "Про порядок здійснення інноваційної освітньої політики" наголошується, що необхідною 
умовою результативності інноваційного педагогічного пошуку є оволодіння формами і механізмами 
взаємодії прогресивної педагогічної теорії і практики, підвищення рівня мотивації вчителя до участі в 
інноваційних процесах, розвиток його професійно-особистісних рис. 

Великий інтерес у цьому контексті становлять, на нашу думку, особливості використання 
педагогічних концепцій і практичного досвіду представників реформаторської педагогіки, що відіграли 
провідну роль в процесах формування інноваційного потенціалу вітчизняного вчителя в кінці ХІХ – на 
початку ХХ століть, уможливили перетворення інноваційних пропозицій на особисту справу значної 
кількості вчителів, розширили коло втілювачів інноваційних проектів, гарантуючи, таким чином, їх 
успіх. Зазначені аспекти залишаються недостатньо вивченими сьогодні, наслідком чого ми вважаємо 
факт уповільнення й ускладнення виконання завдань сучасної інноваційної освітньої політики.  

Отже, вибір теми дослідження зумовили об`єктивна потреба сучасної шкільної практики у вивченні й 
осмисленні особливостей формування інноваційного потенціалу вітчизняного вчителя в історичному 
аспекті та недостатній рівень розробки даної проблеми. 

Мета дослідження – визначити роль ідей реформаторської педагогіки в процесі формування 
інноваційного потенціалу вітчизняного вчителя. 

Відповідно до поставленої мети були висунуті такі завдання:  
1. Здійснити аналіз науково-педагогічної літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.ст. щодо 

використання і розуміння терміну "інноваційний потенціал вчителя". 
2. Визначити провідні умови формування інноваційного потенціалу вітчизняного вчителя у кінці 

ХІХ – на початку ХХ ст.ст. 
3. Довести, що ідеї реформаторської педагогіки виступали засобом формування інноваційного 

потенціалу вітчизняного вчителя у зазначений період. 
Інноваційний потенціал педагога – термін сучасної педагогічної науки, хоча  процес його формування 

має давні витоки. Ще на початку ХУІІІ століття Ф.Прокопович зауважував на здатності викладачів 
Києво-Могилянської академії працювати творчо, нестандартно, створювати авторські курси на основі 
нових педагогічних ідей. Зокрема, він підкреслював, що необхідно "постійно підвищувати майстерність 
шляхом змагання дарувань", " набуття виду новизни завдяки імені і стилю авторів". 

На початку ХХ століття проблема формування творчої індивідуальності вчителя, його так званої 
чутливості до нового набула особливої популярності. Так, сутність терміну "творча індивідуальність 
вчителя" була викладена у роботах С.І.Миропольського, І.С.Андрієвського, М.І.Демкова, 
В.В.Сельонкіна, М.О.Тростнікова та ін. Зокрема, І.С.Андрієвський зазначав, що "школі необхідна 
розумна творча діяльність учителя"[3 : 17]. Підкреслимо, що у той час високо цінувалась саме особиста 
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неповторність, тобто індивідуальність педагога. "Справжній вчитель має особисте кредо", - писав 
В.В.Сельонкін у статті "До питання про шкільну дисципліну" [4 : 125]. У науково-педагогічних працях 
того часу приділялась увага проблемі формування суб`єктного ставлення вчителя до педагогічних 
нововведень. Наприклад, М.О.Тростніков наголошував, що успіх дитини у навчанні залежить від 
ставленя вітчизняного вчителя до предмета викладання, від його чутливості до нового, спроможності 
творити, захоплювати, створювати атмосферу самодіяльності [5 : 210]. 

Як бачимо, "інноваційний потенціал педагога" – термін сучасної педагогічної науки. 
Широке обговорення у кінці ХІХ – на початку ХХ століть проблеми формування творчої 

індивідуальності, активності вчителя, його чутливості до нового було обумовлене популяризацією, 
осмисленням та творчим використанням ідей реформаторської педагогіки в нашій країні, про що 
свідчить значна кількість науково-педагогічних публікацій того часу. 

Висвітлення здобутків прогресивної педагогічної теорії та практики, порівняння педагогічного 
досвіду зарубіжних країн , що супроводжувалось креативно-авторським збагаченням цих ідей (В.Анрі, 
А.Віреніус, Ф.Ерісман, І.Житецький, А.Курілас, Є .Лозинський, П.Міжуєв, Ф. Матвєєв, П.Міжуєв, 
О.Музиченко, О.Обухов, О.Павлович, Д.Пісочинець,  С.Русова, Є.Чарнолуська, Я.Чепіга, І.Янжул), 
сприяло зростанню загального інтересу до ідей зарубіжних реформаторів, появі вітчизняних 
інноваційних проектів (наприклад, "Проект української вільної школи" Я.Чепіги (1913)), активізації 
інноваційних процесів у вітчизняному шкільництві. 

Так, О.Музиченко наголошував у статті "На шляху до демократизації школи": "Відомості інших країн 
повинні стати підґрунтям для розв’язання вітчизняних проблем" [6 : 19]. С.Русова у статті 
"Націоналізація дошкільного виховання" наполягала, що "бажано було б дуже зробити хоч десь на 
Вкраїні спробу в родинному житті українськими засобами провести найкращі сучасні педагогічні ідеали, 
виховати розумну працьовиту дитину, не одірвану від свого народу, а навпаки пов’язану з ним пошаною 
до всього свого" [7 : 22]. Вона закликала вітчизняне вчительство ознайомитись із зарубіжними 
педагогічними концепціями і на цьому ґрунті самостійно розвивати свій педагогічний метод [8 : 12]. У 
статті "Ідейні підвалини школи" окреслення характеру майбутньої української школи, яка "мусить 
вбирати у себе усі прогресивні погляди закордонних реформаторів, але одночасно будувати свою нову 
форму на національному ґрунті, одповідаючи на перші потреби краю, на національні вимоги люду" 
здійснювалось на основі розгляду поглядів Г.Кершенштейнера, С.Рейді, С.Фора, О.Декролі. Українська 
освітянка визначала, що "єднаючи своє й чуже, може вона (українська національна школа) дати новий 
тип школи, що відповідатиме найкращим поступовим педагогічним принципам, але разом з цим не 
розірве живого зв`язку з народним життям, з характерними рисами нашого культурного розвитку і 
громадського життя" [9 : 33-34 ]. 

Популяризація, вивчення та творче використання ідей реформаторської педагогіки у період 
розбудови української державності (1917-1919) обумовили спрямованість української школи на 
практичну модернізацію. Яскравим доказом такої думки є аналіз публікацій журналу "Вільна українська 
школа", у першу чергу, вміщених у розділі "Новіші течії в Європейській педагогіці, як підвалини нової 
школи". Так, у статті О.Дорошкевича  "Кілька слів про учительські з’їзди" наголошувалось: "Наша 
школа повинна рівнятись по фронту західноєвропейської (головним чином, германської та англійської) і 
американської педагогіки. Традиція, шаблон – найперший ворог школи...Хай же, йдучи в українську 
школу, вчителі скидають побєдоносцевську рясу та натягають західноєвропейську одіж, яку щільно 
пригнано на українську мірку" [10]. 

Відзначимо, що ідеї реформаторської педагогіки були покладені не тільки в основу інноваційних 
проектів розбудови національної освітньої системи цих років. Вони слугували базою спеціальних 
науково-методичних досліджень. 

Так, думки щодо використання малювання як засобу індивідуального розвитку дитини містилися у 
статті А.Середи "Малювання – мова дитини". Вони відповідали ідеям трудової школи, що набули у той 
час особливої популярності. Зокрема, дослідник відзначав, що "завданням вільної творчості в малюнку є 
виклад духовних рухів дитини, думок, її почуття і того життя, яке оточує дитину. Головне в дитячому 
малюнку – не виконання, а те, чому дитина в нім навчиться, аби тільки цей малюнок служив певним 
виявом думки дитини. Таке педагогічне малювання, засноване на принципах вільної творчості, повинно 
проводитись в кожній українській школі, як по всіх школах Європи, стати на перше місце навчання дітей 
грамоти і близьких до неї наук" [11 : 134]. 

Зрозуміло, що описані факти свідчать, що ідеї реформаторської педагогіки обумовили формування у 
вітчизняних педагогів чутливості до нового, їх прагнення до розробки авторських інноваційних 
пропозицій. Як наслідок, у вітчизняному шкільництві активізувалися педагогічні інноваційні процеси, 
що відбувалися шляхом  переймання певних ідей реформаторів (школа О.Левицької у Царському селищі 
(1900)); використання творчо опрацьованих реформаторських ідей, пристосованих до суспільно-
економічних особливостей країни (комерційне училище Р.Орловської у Харкові (1902), гімназія 
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спільного навчання у Люботині (1914) та ін.); створення авторських методик навчання і виховання 
(гімназія К.Мая у Петербурзі (1856), Нова школа В.Бирченко у м.Суми (1909) та ін.).     

Згадані процеси змінили вимоги до якості професійної підготовки вітчизняного вчителя. Окрім 
спеціальних професійних навчальних закладів системи професійної підготовки вчителів того часу            
(педагогічних класів при гімназіях, семінарій, учительських інститутів, дворічних курсів при 
університетах), широкого розповсюдження набули тимчасові (курси, з`їзди, конференції, наради, 
читання) та допоміжні (виставки, педагогічні музеї) форми професійної підготовки вчителя.  Ідеї 
реформаторської педагогіки виступали засобом формування нових професійних рис вчителя, оскільки 
зміни змістово-методичного компоненту системи професійної підготовки вчителя у кінці ХІХ – на 
початку ХХ століть передбачали посилання на ці ідеї та вивчення їх. 

Так, педагогічний відділ учительських курсів завжди був представлений узагальнюючими лекціями 
щодо останніх досягнень і тенденцій розвитку світової педагогічної науки. Наприклад, на Петербурзьких 
учительських курсах 1911 р. на "Педагогічному відділі" були прочитані лекції з загальної психології і 
психології експериментальної, історії психологічних ідей, методики російської мови, арифметики, 
природознавства, шкільної гігієни, ролі народного вчителя в боротьбі з алкоголізмом, про загальні 
питання організації північноамериканських та норвезьких шкіл, вільну школу, мангеймську систему, 
питання виховання в різних школах (курсив наш – О.П.) [12 : 83]. Не гірше були організовані Київські 
учительські курси 1911 р. Зокрема, на їх педагогічному відділі були прочитані лекції з загальної та 
дитячої психології, педагогіки, анатомії, фізіології, "Нові течії в методиці рідної мови, фізики, хімії", 
"Сучасні питання виховання" і т. ін. Відомості, що отримували курсисти, передбачали знайомство зі 
світовими інноваційними проектами, вигідно відрізнялись від тих, що отримували випускники 
спеціальних педагогічних навчальних закладів, до навчальних планів яких не включали психологію, а на 
вивчення педагогіки та дидактики виділяли лише по 2 години на ІІ і ІІІ курсах. 

Високий професійний рівень викладацького персоналу учительських курсів ( серед лекторів 
зустрічались прізвища визначних діячів вітчизняної педагогічної науки Г.Вебера, О.Лазурського, 
О.Медвєдкова, О.Музиченка, Т.Лубенця, О.Обухова) забезпечував змістовне та цікаве викладання 
матеріалу, що відігравало не останню роль у процесі формування суб’єктного ставлення вітчизняного 
вчительства до педагогічних інновацій. 

Щодо змісту психолого-педагогічних предметів, які викладались, то простежувалась тенденція до їх 
розширення та інноваційної спрямованості. Наприклад, влітку 1910 р. слухачі Харківських учительських 
курсів мали змогу ознайомитись з методикою викладання рукоділля в школах Західної Європи у виступі 
О.В.Пономарьової, засновниці курсів кулінарного мистецтва та хатнього господарства при Харківському 
Олександрівському жіночому училищі. Вона особисто відвідала Німеччину та Швейцарію й 
ознайомилася з досвідом організації професійного навчання у початкових школах цих країн. На 
Харківських літніх учительських курсах 1912 р. викладалися методика малювання, ліплення, ручної 
праці, історія новітніх педагогічних течій, у 1913 р. – методика малювання та ліплення, з 1914 р. до 
програми курсів були введені "Основні принципи нової педагогіки" тощо. Зміст предметів, що 
викладалися, висока обізнаність лекторів щодо останніх досягнень світової педагогічної науки і 
практики, використання нестандартних методик викладання виступали головними засобами формування 
у курсистів суб’єктного ставлення до інноваційних освітніх проектів. 

Широка популяризація новітніх педагогічних ідей, формування суб’єктного ставлення вчителя до 
інноваційних процесів сприяли формуванню прагнення вітчизняних вчителів до консолідації сил, 
активізували учительський рух за самоосвіту. Як свідчать архівні джерела, значна кількість учителів 
відвідали у цей час країни Західної Європи, де намагалися докладно ознайомитись з упровадженням у 
практичну діяльність зарубіжних інноваційних проектів. Насамперед, про це йдеться у "Звіті про 
діяльність ремісничого класу по веденню домашньої справи, кулінарного мистецтва, домашнього 
рахівництва при Харківському Олександрівському жіночому училищі за 1913 – 1914 навчальний рік", у 
спогадах В.В.Бирченко, засновниці Нової школи у м.Суми (1909), у "Звіті про діяльність жіночої 
рукодільної навчальної майстерні при Харківському Олександрівському жіночому двокласному училищі 
за 1913 – 1914 навчальний рік", інших документах. Як правило, змістово-методичний компонент таких 
навчально-виховних закладів відрізнявся своєрідністю, специфічністю, був побудований на принципах 
еклектики та суб’єктизації. 

Значну роль у формуванні інноваційного потенціалу вітчизняного вчителя відіграли педагогічні 
з’їзди, наради, конференції.  Так, на Всеросійському Учительському З’їзді (1913) велика увага 
приділялась популяризації нових методів навчання і виховання. Зокрема, С.Русова у своїй доповіді 
зауважувала, що педагогічні новації необхідно впроваджувати в шкільну практику, але нові ідеї  повинні 
бути пристосованими до національних особливостей країни. Видатний педагог і дослідник з високої 
трибуни пропагувала необхідність творчого опрацювання та використання світових інноваційних ідей, 
надавала приклад особистісного ставлення до нововведень. На першому Всеукраїнському професійному 
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учительському з’їзді (1917) були визначені шляхи підготовки кваліфікованих педагогічних працівників, 
здатних впроваджувати педагогічні інновації. 

Допоміжні форми професійної підготовки вчителів(екскурсії, виставки, педагогічні музеї) сприяли 
формуванню інноваційного потенціалу вітчизняного вчителя через обмін передовим педагогічним 
досвідом. Міжнародні та Всеросійські, регіональні виставки з проблем навчання та виховання давали 
змогу ознайомитись із досягненнями світового шкільництва. Так, на Міжнародній виставці 1908 р. 
існували відділи "Нових типів середньої школи", "Педології", "Спеціальних шкіл" тощо, які надавали 
уявлення про тенденції розвитку освіти різних країн, впровадження інноваційних проектів у шкільну 
практику. На виставці, що відбулася у Харківському учбовому окрузі у 1913 р., демонструвалися 
учнівські роботи з загальноосвітніх предметів, ручної праці, малювання, креслення, пояснювались 
особливості використання у практичній діяльності нових методів навчання і виховання, що знайомило 
широке коло вчителів з можливостями практичного використання інноваційних пропозицій зарубіжних і 
вітчизняних педагогів. 

Педагогічні музеї, як і виставки, сприяли зростанню зацікавленості вітчизняного вчительства 
передовим педагогічним досвідом [13 : 16-39].   За даними С. Ананьїна, у 1909 р. в Україні існувало сім 
педагогічних музеїв: педагогічний музей Київського навчального округу, музей наочних посібників і 
книг при Лук’янівському народному будинку Київського товариства піклування про народну тверезість, 
Одеський міський педагогічний музей, Харківський музей наочних посібників товариства грамотності, 
Таврійський, Одеський земські педагогічні музеї. Згодом педагогічні музеї почали створюватись при 
школах і гімназіях у багатьох містах України. 

Як бачимо, розвиток тимчасових і допоміжних форм професійної педагогічної підготовки сприяв 
формуванню суб’єктного ставлення вчителів до інноваційних проектів та їх прагнення до творчої 
реалізації. Ідеї реформаторської педагогіки відіграли в цих процесах роль провідної умови і засобу 
формування інноваційного потенціалу вітчизняного вчителя. 
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Перетятько Е.В. Роль идей реформаторской педагогики в процесе формирования инновационного 
потенциала украинского учителя (конец ХІХ – начало ХХ столетий). 

В статье обсуждается роль идей реформаторской педагогики в процесе формирования инновационного 
потенциала украинского учителя. 

Peretyatko H.V.The ideas of Reformation Pedagogics in the national educational 
innovations (the end of XIX – the beginning of XX centyries). 

The ideas of Reformation Pedagogics in the national educational innovations are discussed in the article. 
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ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ 
НЕПОВНОЛІТНІХ У ХІХ – ПОЧ. ХХ СТОЛІТТЯ 

Зроблена спроба виділити етапи розвитку пенітенціарної системи для неповнолітніх злочинців у  
найбільш сприятливий період становлення спільної  державно-громадської превентивної системи 

Сучасне суспільство дедалі більше визнає високу конструктивну роль педагогічної теорії та практики 
у перетворенні  суспільства. Вибір теми дослідження  не є випадковим з огляду на те, що історичний 
досвід минулого забезпечує можливість різноманітного наслідування ідей, думок, процесу діяльності 
соціальних інституцій тощо, тобто класичних зразків організації руху "реформування виховання 
людини" (Я.Корчак). Крім того, історична соціально-педагогічна спадщина діяльності закладів для 
дезадаптованих дітей дозволить науковцям, практикам і просто пересічним громадянам подолати 
стереотипи сприйняття дитини як пасивного об`єкта виховних впливів суспільства і ставлення до 
фізично та морально хворої дитини як до дефективної, аномальної.  

Поняття "реабілітація" використовується як у медико-соціальному, так і  психолого-педагогічному і 
соціально-педагогічному аспектах. Медико-соціальна реабілітація – комплекс медичних, педагогічних, 
професійних, психологічних заходів, спрямованих на відновлення здоров`я  і  працездатності осіб з 
обмеженнями у результаті перенесених захворювань  і травм, а також іншими фізичними і психічними 
обмеженнями можливостями. Сьогодні форми і методи психолого-педагогічної і соціально-педагогічної 
реабілітації різноманітні і залежать від характеру дитячо-підліткової дезадаптації.  Залежно від характеру 
і природи Белічева С.А. виділяє три основні типи дитячо-підліткової дезадаптації: І. Патогенна 
дезадаптація викликається відхиленнями, патологіями психічного розвитку, нервово-психічними 
захворюваннями, в основі яких лежать функціонально-органічні ураження нервової системи. Цей вид 
дезадаптації досліджували Голдберг Д., Зіглер Є., Ходапп Р., Кузнєцов В.М., Чернявський В.М. тощо. ІІ. 
Психосоціальна дезадаптація характеризується певною нестандартністю поведінки, важко 
вихованістю, що викликається статево-віковими і індивідуально-психологічними особливостями дитини: 
риси характеру, неадекватна самооцінка, порушення емоційно-вольової і комунікативної сфери, 
комплекси, фобії, тривожність, агресивність тощо. Питаннями вивчення психокорекції цих явищ 
займаються Кочетов А.І., Вербинська І.І., Пір`єв Г.Д., Лепушнєва Р.Д., Капська А.Й., Пінчук І.М., 
Піхтіна Н.П., Трубавіна І.М. тощо. ІІІ. Соціальна дезадаптація проявляється у порушенні норм моралі і 
права, у асоціальній поведінці і деформації системи внутрішньої регуляції. Існує дві стадії соціальної 
дезадаптації: стадія шкільної соціальної дезадаптації (представлена педагогічно занедбаними учнями); 
глибока стадія соціальної дезадаптації ( представлена соціально-занедбаними підлітками). 

Вивченню цього виду дезадаптації присвяченні роботи Макаренка А.С., Кочетов А.І., 
Новосєлова А.С., Балакірєвої О.М., Максимова Н.Ю.. тощо. Не зважаючи на багаточисленність 
науковців, що займалися даним видом дезадаптації, ця проблема здебільшого розглядається у соціально-
педагогічному та психолого-педагогічному аспектах. Найменш вивченим залишається історико-
педагогічний досвід діяльності реабілітаційних закладів, особливо стосовно соціально-занедбаних дітей 
та підлітків. Історію розвитку вітчизняної системи перевиховання неблагополучних дітей та підлітків 
можна умовно поділи на слідуючи етапи. І. Архаїчний період. У ХVI столітті цар Федір Олексійович 
почав організовувати " притулки – двори" для навчання морально – дезадаптованих дітей грамоті і 
ремеслу. ІІ. Суспільно-державний період. Під час царювання Олександра І прикази суспільної опіки, що 
були створенні при Катерині ІІ, перейшли у ведення Міністерства внутрішніх справ. Перші спеціальні 
заклади для роботи з дезадаптованими дітьми та підлітками були створенні у прибалтійських губерніях 
Російської імперії. У 1828 році графом Скарбиком був створений притулок для неповнолітніх поблизу 
Варшави. Перша в Росії землеробська колонія для малолітніх бродяг була відкрита у 1819 році у 
Гомельському маєтку графа Румянцева Яковом Гердом, який був запрошений до Росії для 
запровадження у систему шкільної освіти ланкастерського методу навчання. У 1839 році недалеко від 
Риги було відкрито унікальний заклад для морально деградованих дітей, які жебракували, але ще не 
скоїли кримінальних злочинів. У цьому ж році Петербурзький будинок смиренності був реорганізований 
у виправний заклад, де спільно проживали засудженні та ті, що не скоїли злочину. ІІІ. Державно – 
управлінський етап. У 1864 році були створенні земські, а у 1870 році міські органи самоуправління. На 
них, крім господарсько – адміністративних функцій, покладалася розбудова системи шкіл, лікарень, 
притулків, утримання тюрем, богаділень, будинків для розумово відсталих. Крім того, після прийняття у 
1866 році Закону про виправні притулки для неповнолітніх, земства почали займатися відкриттям 
землеробських колоній та ремісничо-виправних притулків; їх головною метою стало виправлення 
поведінки дітей та підлітків, а не покарання. Першими виправними закладами нового типу стали 
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Московський міський притулок Рукавишникова та Санкт-Петербурзька землеробська колонія. ІV. 
Державно – пенітенціарний етап. У кінці ХІХ століття відбувся прорив у сфері організації роботи з 
неповнолітніми правопорушниками. 2 червня 1897 року на території Російської імперії почав діяти 
закон, що передбачав: передачу під нагляд батьків, засуджених неповнолітніх правопорушників; 
обмеження терміну відбування ув`язнення дітей та підлітків; утримання малолітніх злочинців в 
особливих тюремних приміщеннях; підвищення правових гарантій неповнолітніх під час судових 
розглядів (обговорення справи на закритих засіданнях суду в присутності батьків або опікунів; розгляд 
справ дітей – співучасників злочинів дорослих окремо від загального судового процесу тощо ). 

На початку ХХ століття з`явилося ряд досліджень, де обґрунтовувалася можливість і необхідність 
створення незалежного соціального інституту, метою якого стали би захист і охорона дитинства [1-3]. 

У жовтні 1908 року Санкт-Петербурзький комітет патронату над неповнолітніми  запропонував 
створити комісію, у склад якої увійшли відомі юристи П.І. Люблінський, Н.О. Окунєв,  
І.Я. Фройницький. Результатом праці комісії стало рішення про створення на території Російської імперії 
дитячих судів [4].  Перший суд був урочисто відкритий 22 січня 1910 року у Петербурзі. До вересня 1917 
року вони почали функціонувати у Києві , Харкові , Одесі тощо. 

Успіхові діяльності цей соціальний інститут завдячував введенню посади  попечителя – особи, яка 
відповідала за організацію і здійснення процесу ефективної реадаптації і ресоціалізації підлітків. У 
результаті своєї діяльності попечителі здійснювали: 1. Діагностичну функцію – збирання відомостей про 
правопорушника, його спосіб життя, умови виховання. 2. Організаційну функцію – присутність при 
розгляді справи підопічного у суді, спостереження за неповнолітнім під час сімейного над зору. 3. 
Соціально-терапевтичну функцію – влаштування у навчальні заклади або на роботу. 4. Прогностичну 
функцію – посередництво між державними органами, суспільними закладами, приватними особами та 
малолітніми злочинцями. 5. Охоронно-захисну функцію – знання про соціальний розвиток суспільства, 
положення дитини у соціумі, сімейний та карний кодексу, психолого-педагогічні знання. 

Відсутність достатнього фінансування не дозволяли мати у штаті судів достатню кількість платних 
попечителів, тому це були переважно волонтери, що мали юридичну або гуманітарну підготовку. Крім 
того, діяльність попечителів координували загальні збори та узгоджувальна комісія, у роботі якої брали 
участь лікарі (у тому числі психіатри), представники наукових кіл. У результаті створення інститутів 
дитячого суду та громадських попечителів у Російській імперії була завершена робота над державною 
превентивною політикою (див. Рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Державна превентивна політика  щодо неповнолітніх правопорушників 
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допомогти справі охорони дитинства. Ці інституції сприяли демонополізації державної превентивної 
політики, рівновазі між офіційними та неофіційними напрямками у профілактичної діяльності, орієнтації 
на їх взаємодію і співробітництво.  

У основу превентивної концепції діяльності дитячих судів було покладено теоретично обґрунтоване 
положення В.М.Бехтерєва, М.Н. Гернета, О.Ф. Коні, С.В. Познишева та інших: малолітні 
правопорушники не злочинці по природі, а жертви несприятливих соціальних обставин. 

Пропагуючи це положення мирові судді дитячого суду намагалися вирішити слідуючи завдання: 
нейтралізувати негативні фактори середовища, що детермінували  дитячу бездоглядність, 

безпритульність, кримінальність; притягувати до відповідальності дорослих осіб, що втягували 
неповнолітніх до антисоціальної діяльності, що призводила до їх деморалізації або посягання на їх 
фізичну і психічну недоторканість; 

розглядати справи всіх безпритульних, які не досягли 17-річного віку, що посилювало вплив судів на 
причини підліткової деструктивності. 

Результатом превентивної діяльності вказаних інституцій стало: 1) втрата можливостей зловживань 
щодо важковиховуваних підлітків з боку представників влади, які відповідали за діяльність 
пенітенціарних закладів для дорослих; 2) перенесення акцентів з адміністративно-карних засобів 
стосовно малолітніх злочинців на цілеспрямовану соціально-педагогічну допомогу і захист (соціальна 
терапія); 3) зменшення темпів зростання дитячої злочинності, кількості засуджених дітей та підлітків; 4) 
вихід у 1914 році друкованого щомісячника " Особливі суди для малолітніх і боротьба з дитячою 
безпритульністю", де пропагувався кращій досвід реабілітаційно-виправних закладів країни; 5) 
виникнення пропозицій щодо створення автономного карного законодавства стосовно малолітніх 
злочинців та ідеї організації при дитячих судах спеціальних наукових центрів для вивчення дітей " групи 
ризику". Один з таких закладів був створений у 1914 році в Одесі і здобув назву Інститут дитячої 
психології та експериментальної педагогіки; 6) намагання дати наочний приклад нового, гуманного 
ставлення до злочинців і тим закласти фундамент для подальших перетворень у цьому напрямку; 7) 
здіснення діяльності інноваційних соціальних інституцій у межах єдиного правового простору, не проти 
державності, а для її збереження і конституційно-демократичної розбудови. 

З вище зазначеного можна зробити висновок, що характер діяльності розглянутих нами інституцій є 
виховним, таким, що забезпечувався активною підтримкою з боку суспільства. Отже, досвід суспільної 
діяльності інституцій перевиховання неблагополучних дітей та підлітків, рівень організації та діяльності 
виправних закладів, методи та форми роботи, участь у законотворенні – все це заслуговує на більш 
детальне вивчення з боку істориків, педагогів, соціальних працівників. 
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З ІСТОРІЇ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ НА ЗАОЧНОМУ 
ВІДДІЛЕННІ ПЕДАГОГІЧНОГО ВНЗ 

Зібрано, проаналізовано і висвітлено історію організації методичної підготовки вчителя математики 
на заочному відділенні пеагогічного ВНЗ. 

Перше десятиліття нового століття в Україні вже ознаменоване інноваційними процесами в освіті. 
Створення ефективної педагогічної системи, яка б забезпечувала  якісну методичну підготовку вчителя 
математики на заочному відділенні педагогічного ВНЗ, одне із важливих завдань реформування вищої 
школи. Очевидно, для створення такої педагогічної системи важливим є різнобічне вивчення 
попереднього досвіду підготовки вчителя математики на заочному відділенні і функціонування заочної 
освіти взагалі. Таким чином, ґрунтовне вивчення історії організації методичної підготовки на заочному 
відділенні педагогічного ВНЗ вважаємо актуальним. 

Відразу зазначимо, що впродовж останніх двадцяти років майже немає публікацій спрямованих на 
висвітлення історії розвитку заочної освіти в нашій країні. Одна із останніх статей проаналізована нами, 
це стаття кандидата педагогічних наук Т.І. Кобзаревої "Вища заочна освіта на Україні" опублікована у 
1980 році. У вказаній статті проведено огляд розвитку заочної педагогічної освіти на Україні з 1919 до 
початку 80-их років. В нашому дослідженні поставлено завдання вивчення історії саме методичної 
підготовки вчителя на заочному відділенні педагогічного ВНЗ, зокрема вчителя математики. Основними 
джерелами стали архівні документи та спілкування з викладачами, які мають досвід роботи на заочних 
відділеннях, зокрема фізико-математичного факультету. Зазначимо, що певні зміни у системі методичної 
підготовки вчителя математики завжди були пов’язані із змінами у системі шкільної математичної освіти 
і торкались в основному лише змісту.  

Основним завданням даної статті є розкриття історії організації методичної підготовки вчителя 
математики на заочному відділенні педагогічного ВНЗ з метою виділення позитивного досвіду та 
використання його у процесі створення ефективної, адаптованої до нових умов розвитку освіти в Україні 
системи методичної підготовки вчителя математики.  

Історія заочної освіти бере свій початок всередині 19 століття. У післяреволюційні роки на території 
колишнього СРСР перші навчальні заклади, що здійснювали заочну підготовку педагогічних кадрів, 
були створені в РРФСР. На заочному відділенні Московського Центрального інституту підвищення 
кваліфікації вчителів навчалися і представники Української РСР. Вивчивши досвід російських колег, 
Народний комісаріат освіти України в 1927 р. організував заочне відділення при Дніпропетровському 
інституті народної освіти. В листопаді 1928 р. почав працювати Всеукраїнський заочний інститут 
народної освіти – ВЗІНО. Діяльність цього учбового закладу була спрямована на підвищення кваліфікації 
педагогів, підготовку їх до викладання спеціальних дисциплін у старших класах, озброєння 
теоретичними та практичними знаннями, необхідними для роботи в школі. Вже у 1931 р. заочні 
відділення підготовки вчителів для шкіл соціального виховання і професійного навчання, як філіали 
ВЗІНО, функціонували при Дніпропетровському, Луганському, Київському, Одеському інститутах 
народної освіти. В цей час системою заочного навчання було охоплено 17 тис. учителів. В 1932/33 
навчальному році ВЗІНО було реорганізовано у Всеукраїнський інститут підвищення кваліфікації 
вчителів. У цей час ліквідовувались його відділення на місцях, студенти переводились на заочні 
відділення при відповідних педагогічних ВНЗ, у яких створювались постійно діючі сектори заочної 
освіти. Відповідальність за роботу таких секторів покладалась на педінститути і розглядалась як 
складова їхньої діяльності. Це сприяло прилученню досвідчених викладацьких кадрів до роботи із 
заочниками [1].  

Важливого значення у післявоєнний період надавалося поліпшенню змісту освіти. Поряд з читанням 
теоретичних курсів передбачались семінарські, лабораторні й практичні заняття, вводився контроль за 
якістю викладання. У відповідності із навчальним планом заочного навчання з спеціальності 
"Математика" (1945 р.)  у педагогічних інститутах на методику викладання математики відводилось 150 
годин (120 годин лекцій і 30 годин на проведення лабораторних і практичних занять). Курс методики 
викладання математики вивчався у 5 та 6 семестрах (термін навчання 4 роки). Педагогічна практика 
проводилась на ІІІ і ІV курсах. Із професійно направлених предметів ще вивчались арифметика, алгебра і 
розв’язування арифметичних і алгебраїчних задач (165 годин практичних занять) та геометрія, 
тригонометрія і розв'язування геометричних і тригонометричних задач (140 годин практичних занять). 
На державні екзамени виносились такі дисципліни: основи марксизму-ленінізму, педагогіка, математика, 
загальна фізика. Основними формами організації навчального процесу були лекції і семінарсько-
практичні заняття. Було введено дві курсові роботи, тема однієї із них стосувалась розробки основних 
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розділів шкільної математики. У державний екзамен з педагогіки включались питання курсу методики 
математики, а на екзамені з математики – пропонувались також завдання курсу елементарної 
математики. В учительських інститутах (термін навчання 2 роки) методика викладання математики 
вивчалась у 3 семестрі, впродовж 85 годин лекцій. У навчальних закладах такого типу чотири семестри 
вивчався курс елементарної математики 279 годин (96 годин лекцій і 188 годин практичних занять). На 
державні екзамени виносились основи марксизму-ленінізму, елементарна математика, загальна фізика.  

У зв'язку із значним збільшенням кількості шкіл і дедалі зростаючою потребою в учительських 
кадрах до кінця першої повоєнної п'ятирічки на Україні заочні відділення функціонували при 24 
педагогічних, 32 учительських інститутах і 70 педучилищах. Колективи ВНЗ республіки свої зусилля 
спрямовували на поліпшення якості навчально-виховної роботи, планування та проведення 
екзаменаційних сесій. Значну роль в організації самостійного навчання студентів-заочників у 
міжсесійний період відіграло створення широкої мережі консультаційних пунктів.  

У післявоєнні роки у педагогічних ВНЗ України значно зросла кількість кафедр математики та 
методики викладання математики, на яких поповнювалась кількість висококваліфікованих фахівців, що 
займались проблемами дидактики математики. Серед них: Тесленко І.Ф., Астряб О.М., Кованцов М.І., 
Шиманський Є.І., Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Бурда М.І., Бевз Г.П., Дубинчук О.С., Несторенко Т.Я. 

З жовтня 1945 року відновилась діяльність Українського науково-дослідного інституту педагогіки, 
відділом методики математики до 1958 року керував О.М. Астряб. Дослідження і методична робота його 
у післявоєнні роки зосередилась навколо таких проблем і напрямків: вдосконалення змісту шкільної 
математичної освіти; методика викладання окремих тем та розділів шкільних математичних курсів; 
особливості навчально-виховної діяльності у педагогічних училищах, ПТУ, технікумах та у вечірніх 
школах; розробка загальних питань методики математики; узагальнення досвіду творчих учителів і 
поширення його у школах республіки; створення підручників та посібників з математики; пожвавлення 
позакласної та позашкільної роботи з математики; вивчення досвіду роботи зарубіжних шкіл і 
використання позитивних його аспектів у роботі вітчизняних учителів; підготовка наукових кадрів з 
питань методики математики. Питанням узагальнення досвіду передових учителів математики і 
впровадженню його досягнень надавалась особлива увага. Починаючи з 1948 року почав виходити 
збірник методичних статей "Математика в школі". В дев’яти випусках виступили майже сто творчих 
вчителів. Їх праці були цінними тим, що в них чітко вказувались причини труднощів з якими 
зустрічаються школярі при вивченні тих чи інших тем і вказувались шляхи їх подолання.  

У 50-60 роки великого поширення набуває підготовка спеціалістів з вищою освітою без відриву від 
основної роботи. В цей час у Київському державному педагогічному інституті ім. А.М.Горького  
кафедрою елементарної математики і методики викладання завідує І.Е.Шиманський. Він був редактором 
українського республіканського науково-методичного збірника "Методика викладання математики". 
Також в цей час на кафедрі працював А.М. Астряб. Вони підготували значну групу наукових 
співробітників в галузі методики математики. Новими навчальними планами заочної педагогічної освіти 
передбачалось проведення спецсемінару з педагогіки, психології або методики (за бажанням студента), 
написання контрольної роботи з історії педагогіки, складання екзамену з педагогіки та методики 
викладання предмету. Вживались заходи щодо забезпечення студентів-заочників відповідною навчально-
методичною літературою. Науково-методичний кабінет з заочної освіти Міністерства освіти України, 
крім щорічного видання програм і текстів контрольних робіт, підготував понад 300 навчальних 
посібників, методичних розробок із різних дисциплін. Тривала робота з вдосконалення навчального 
процесу і поліпшення змісту освіти, розширювались зв'язки педагогічних ВНЗ з школами. 

У 1971 році на вивчення методики викладання математики на заочному відділенні відводилось 58 
годин (36 годин лекцій і 22 години лабораторних і практичних занять), та з професійно орієнтованих 
предметів - практикум розв’язування задач (78 годин практичних).   

У 1978 році педагогічні інститути закінчили 19,9 тис.чоловік, в тому числі 8,3 тис. за заочною 
формою навчання. Збільшений прийом студентів до педагогічних ВНЗ. Конкурс у педагогічних ВНЗ у 
1978 році складав 3,1 на одне місце на денній і 2,1 на місце на заочній формах навчання. Проте, в 
діяльності педагогічних інститутів були суттєві недоліки. Фактичний рівень знань студентів, особливо з 
спеціальних дисциплін залишався досить низьким. У середньому в Україні в 1977/78 навчальному році 
на "5" і "4" навчалося за денною формою 52,7%, за заочною – 19,39% [2].  

Протягом багатьох десятиліть система заочної освіти розвивалась і вдосконалювалась. На  початок 
80-х років це була добре налагоджена і спланована робота викладачів, завідуючих кафедр, методистів, 
працівників обласних і районних відділів освіти, директорів шкіл. В деяких  педагогічних ВНЗ України з 
метою поліпшення спеціальної підготовки вчительських кадрів, удосконалення їх професійної 
майстерності, були створені навчально-методичні ради із заочної освіти. Серйозним було ставлення 
багатьох відділів народної освіти, громадських організацій до питання підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів шляхом заочного навчання. В багатьох областях республіки діяли ради сприяння, за 
допомогою яких педагогічні ВНЗ разом з органами народної освіти і громадськими організаціями 
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вирішували питання укомплектування заочних відділень, розробляли заходи щодо створення належних 
умов для навчання студентів, влаштування їх на роботу за спеціальністю, вивчали і узагальнювали 
передовий досвід роботи вчителів, які навчаються заочно. 

З метою активізації самостійної діяльності студентів-заочників, підвищення їхньої відповідальності за 
навчання в педінститутах введена нова форма контролю у міжсесійний період – атестація. Широко 
використовувались колоквіуми, семінари, співбесіди. Поряд із звичними формами занять (семінари, 
практичні та лабораторні роботи) практикувалась реферативна робота студентів. Проводились також 
спецкурси та спецсемінари, студентів-заочників залучали до участі в науково-теоретичних і науково-
методичних конференціях з різноманітних проблем суспільних наук і спеціальних дисциплін, до участі у 
всесоюзних і республіканських конкурсах на кращу студентську наукову працю.  

Всі заочні відділення педінститутів України працювали за єдиним навчальним планом, який 
надсилало управління вищих і середніх педагогічних навчальних закладів. Згідно навчального плану 
заочного навчання з спеціальності математика (затверджений МВ ССО СРСР 14.07.78 року ПД/тип) курс 
"Методика викладання математики" вивчався так: питання загальної методики вивчались в 6 семестрі (14 
годин лекцій, 6 годин практичних занять і 2 години лабораторних занять), контрольна робота та залік 
були заплановані на 7 семестр, питання спеціальної методики викладання математики вивчались у 8 
семестрі (22години лекцій, 8 годин практичних занять і 4 години лабораторних занять) та виконання 
курсової роботи з методики викладання математики, контрольна робота та екзамен були заплановані на 9 
семестр. На державний екзамен виносились такі предмети: науковий комунізм, математика, педагогіка з 
методикою математики.  

У міжсесійний період робота з заочниками проводилася на консультаційних пунктах, у 
райпедкабінетах та середніх школах за відповідними планами і розкладом консультацій. Ця робота була 
спланована в річному плані заочного відділу, затвердженому Вченою Радою інституту. На основі річного 
плану складались щомісяця календарні плани, в яких планувалась робота консультаційних пунктів, 
виїзди викладачів в райони та виклики заочників. Такі плани-календарі надсилались до районних відділів 
освіти, райпедкабінетів та заочників. Кількість консультпунктів, згідно постанови Ради Міністрів, на 
кожних 250 заочників – консультпункт. Крім постійно діючих консультпунктів, при районних 
педагогічних кабінетах були створені допоміжні консультаційні пункти, де консультували заочників 
найбільш досвідчені учителі середніх шкіл району. З метою організації допомоги заочникам в їх 
самостійній роботі заочний відділ розсилав всім персональні посилки: програми, методвказівки, 
конспекти лекцій, видані республіканським науково-методичним кабінетом (Із звіту Вінницького 
педінституту про роботу з вчителями заочниками в міжсесійний період 1948-49 навчального року)[3]. 
Працював спеціальний навчальний телевізійний канал, у якому вели передачі лекцій з різних галузей 
наук. Всім заочникам, які мали академічну заборгованість, інститут надсилав листи з конкретними 
завданнями і встановленими строками виконання цих завдань. Також у міжсесійний період надсилали 
заочникам теми контрольних робіт з методичними вказівками та рекомендованою літературою. 
Літературою заочники забезпечувались через бібліотеку і навчальні кабінети інституту та інші бібліотеки 
міста, в яких були обладнані спеціальні кімнати для роботи заочників із книгою. Керівники кафедр 
повинні були (із постанови республіканської наради заступників директорів педінститутів по заочній 
освіті та інспекторів облвно, 1949 рік) [3]: на основі державних навчальних планів та встановленого 
об’єму роботи кафедри на заочному відділі закріпити певні предмети за постійними викладачами, які 
зобов’язані  викладати даний предмет від першої лекції до прийому останнього іспиту. При визначенні 
річного навантаження встановлювати кожному викладачеві навантаження на заочному відділі по 
кожному виду роботи (лекції, семінари, консультації, контрольні роботи, іспити, заліки, оглядові лекції 
та державні екзамени) окремо по кожному курсу, предмету;  грунтовно обговорити питання круглорічної 
роботи з заочниками, заслухати звіт викладачів, які працюють з заочниками, піддати глибокому аналізу 
їх лекції, консультації, якість контрольних робіт, іспитів та заліків; розподілити години, відведені 
навчальним планом за розділами предмету на кожний курс по семестрах. Ввести в практику складання 
робочих планів викладачів на весь рік, розробку методичних вказівок для студентів та список 
рекомендованої літератури; розробити і затвердити на кафедрах тематику спецкурсів, спецсемінарів та 
курсових робіт додавши рекомендовані списки необхідної літератури з вказівкою обов’язкового 
мінімуму і додаткової літератури; на кафедрах розробити конкретні заходи з підготовки учителів-
заочників до державних екзаменів: визначити тематику самостійної роботи, тематику за якою будуть 
організовані консультації під час канікул та тематику оглядових лекцій; питання заочного навчання 
обговорювати на спеціальних засіданнях кафедр не менше 2-3 разів на семестр. 

Із студентами-заочниками старших курсів підтримувалось постійне листування, виклики до інституту 
та консультпунктів. Старшокурсників в першу чергу забезпечували літературою з бібліотеки інституту, 
навчальних кабінетів. Проводились щотижня групові консультації, про які широко оповіщалось через 
пресу і радіо. Для допомоги учителям-заочникам в самостійній роботі відкривали бібліотеки у 
консультпунктах, організовували пересувні бібліотеки та надсилали в кожний педагогічний кабінет 
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бібліотечку для учителів-заочників: лекції, методрозробки, конспекти курсів, програми. До 
консультпунктів та районів від’їжджали викладачі інституту для читання лекцій, проведення 
консультацій, прийому заліків та іспитів. Графіки виїздів викладачів разом з календарем роботи 
консультпункту надсилали кожному заочникові. Інститут та консультпункти давали письмові 
консультації з усіх предметів навчального плану. Відповіді надсилались не пізніше, як через п’ять днів 
після одержання завдання. Всім  студентам-заочникам, які наближались до повного виконання 
державних навчальних планів, інститут спільно з обласними відділами народної освіти надсилав 
кожному персональні листи. В цих листах інститут давав заочникам такі поради: як розподілити 
програмовий матеріал для опрацювання. Повідомляли заочників, які розділи і з яких предметів будуть 
прочитані на сесії, а які необхідно опрацювати самостійно вдома, використавши допомогу місцевих 
консультпунктів; в які дні краще приїжджати до інституту та на консультпункти; коли проходитимуть 
державні екзамени і які предмети виносяться на них, з яких розділів будуть організовані оглядові лекції. 

Контрольними роботами, які готувались навчально-методичним кабінетом заочної педагогічної 
освіти, забезпечували заочників до початку міжсесійного періоду. Перевірені контрольні роботи з 
зауваженнями викладачів та рецензією повертали заочникам. Велась точна документація надходження і 
руху контрольних робіт. Про виконання контрольних робіт робили помітки в особових картках та 
журналах обліку успішності заочників. 

Працівники кафедр і заочних відділів інститутів та облвно і райвно висвітлювали свій досвід роботи в 
справі організації заочного навчання вчителів на сторінках центральної педагогічної преси. 

У багатьох педагогічних інститутах  у 80-і роки через недобір та низький рівень фактичних знань 
заочні відділення на фізико-математичних факультетах були закриті. За часів незалежності України, 
багато педагогічних ВНЗ знову відкрили заочні відділення на фізико-математичних факультетах. Так 
станом на 1991-1992 роки на Україні працювало близько 23 педагогічних інститутів, які готували 
вчителів математики. А за заочною формою навчання готували вчителів математики тільки 6. За минуле 
десятиріччя багато педагогічних ВНЗ відкрили заочні відділення на фізико-математичних факультетах. 
Також за ці роки згадані вище ВНЗ отримали акредитацію ІV рівня і працювали за власними 
навчальними планами. Тому кількість годин на вивчення методики викладання математики у кожному 
навчальному закладі різна. В середньому це 40 % від кількості годин відведених на вивчення цього 
предмету на стаціонарі. Сьогодні кожен ВНЗ може самостійно розробляти програми, навчальні плани, 
методичне забезпечення.  

Як слідує із архівних документів, система заочної педагогічної освіти в Україні в 1948-78 роках 
характеризується злагодженістю та різноманітністю форм і методів роботи студентів. Однак, слід 
визнати, що рівень знань випускників заочних відділень залишався досить низьким. Розвиток 
комп’ютерних технологій, різноманіття дистанційного спілкування із студентами, інформатизація 
суспільства взагалі, визнання в державі освіти через усе життя створюють нові умови для пошуку шляхів 
розв’язання проблеми ефективної системи підготовки вчителя на заочному відділенні педагогічного 
ВНЗ. Запозичення кращого з попереднього досвіду функціонування заочних відділень та адаптація його 
до сучасних освітніх технологій, з нашої точки зору, має перспективу. 
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ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ НАРОДНИХ ШКІЛ У ПЕДАГОГІЧНІЙ 
ДУМЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ –  ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

В статті розглядається зміст педагогічної майстерності народних учителів другої половини ХІХ – 
початку ХХ століття. Наведені думки відомих педагогів того часу, резолюції загальноземського з’їзду з 

питань народної освіти щодо методів навчання. 

В умовах оновлення та становлення національної школи в Україні, активного пошуку шляхів і 
способів удосконалення змісту освіти, особливого значення набуває дослідження проблем організації 
педагогічної праці  народних вчителів у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття взагалі та аналіз 
змісту їх педагогічної майстерності зокрема. Передові діячі, відомі педагоги активно відстоювали 
національну сутність народної школи, виступали за реформування народної освіти, запроваджували нові   
прогресивні методи навчання. Досвід їх педагогічної праці, творчий розвиток ідей щодо  змісту та 
методів навчання можуть бути успішно застосовані в сучасних умовах, адже їх імена добре знані і в наш 
час: К.Ушинський, М.Корф, Б.Грінченко, Д.Тихомиров, Т.Лубенець, Х.Алчевська, С.Русова та інші.  

Метою даної статті є аналіз змісту педагогічної майстерності вчителів народних шкіл в педагогічній 
думці другої половини ХІХ – на початку ХХ століття. Завдання публікації: проаналізувати думки 
відомих педагогів другої половини ХІХ – початку ХХ століття щодо змісту навчання у народній школі; 
висвітлити роботу загальноземського з’їзду з питань народної освіти щодо методів навчання. 

Реформування освіти в наш час спонукає нас до вивчення досвіду минулого, адже нехтувати 
здобутками попередників – означає втратити зв’язок між поколіннями, робити неповноцінне майбутнє. 
Про актуальність даної теми свідчать наукові праці сучасних  педагогів, дослідників, зокрема, 
Н.Калениченко, В.Кравця, Н.Гузій, О.Сухомлинської, М.Ярмаченка, Н.Побірченко та ін. 

 На початку становлення початкової школи не існувало педагогічної літератури та й думки щодо 
необхідності педагогічної підготовки вчителя  не було. Кожен навчав так, як колись навчався сам, а на 
першій ступені навчання вважав за можливе навчати грамоти і відставний солдат і дяк. У суспільстві 
становище вчителя було трошки кращим, ніж кріпака, а в школі становище народного вчителя було ще 
гіршим: лише у 1863 р. його було звільнено від тілесних покарань. За своїм змістом навчання було 
вузько- та формально-практичним: зі шкіл виходили писарі, офіцери, чиновники чи інші представники 
нижчої сільської адміністрації [1:277].  Живе слово, жива думка, живе та добре почуття були не відомі 
такому навчанню, як ніхто не думав про те, що дитина – людина, яка живе та розвивається за законами 
своєї природи, на яку чекають попереду власна самодіяльність, власне життя. Учень був таким же 
безправним, як і дорослий – перед своїм шляхтичем чи начальником. 

Засновник вітчизняної наукової педагогіки К.Д.Ушинський сміливо та рішуче протиставляє нову 
гуманну школу, в основі якої покладено високі ідеали життя та виховання старій, кріпацькій за своїми 
поглядами школі, яка притупляла здібності до навчання, мала нікчемну програму та сувору дисципліну. 
Він писав, що "нова школа розподіляє та організовує працю вчителя та учнів; вона вимагає, щоб діти, по 
можливості, працювали самостійно, а вчитель керував цією самостійною працею і давав для неї 
матеріал" [2:36]. Він першим поставив і практично вирішив питання "чому і як навчати в початковій 
школі". Ушинський рекомендував не перевтомлювати дитину тривалим навчанням, а перетворити 
початкове навчання дитини з серйозного заняття на цікаве, радив вчителям з перших занять привчати 
дітей любити свої обов’язки та отримувати задоволення від їх виконання. Педагог вважав, чим 
різноманітніші предмети початкового навчання, тим необхідніше щоб всі ці предмети викладались 
однією людиною, адже "чим більше різноманітного у навчальних заняттях і чим менш різноманітні 
учні, тим краще для початкового навчання" [2:37]. 

Оскільки дитина мислить формами, фарбами, звуками, відчуттями, наочне навчання  Ушинський 
вважав за необхідне для учнів, адже воно будується не на абстрактних уявленнях та словах, а на 
конкретних образах, які дитина сприймає безпосередньо. Крім того,  головним, центральним предметом 
початкового навчання на його думку, була рідна мова, оскільки "вона входить до всіх інших і збирає в 
собі їх результати"[2:37]. А тому вчителя рідної мови Ушинський розглядав як керівника усього 
початкового навчання. 

Автор багатьох праць з педагогіки та народної освіти, відомий педагог Д.І.Тихомиров вважав 
наочність основним дидактичним законом - початкового навчання, оскільки відвернене і навіть 
виключно книжкове навчання недоступне для дітей, не дасть бажаних результатів, а тому всі сприйняття 
дітей повинні базуватися на безпосередніх та самодіяльних з боку учня спостереженнях реальних 
предметів та явищ живої дійсності. Важливе місце він відводив природознавству. Радив навчати дітей не 
лише в школі, а й просто неба, в саду, на городі, полі,  відвідувати зоо- та ботанічні сади, музеї [3:411]. 
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Належне місце повинно бути відведене книзі. Необхідно підбирати доступні для навчання книги, 
зрозумілі за змістом і формою, яка буде цікава для учня. Не слід уникати труднощів, але вони повинні 
бути по силах учня: труднощі розуміння та засвоєння книги вчитель може полегшити за допомогою 
наочних посібників та словесних роз’яснень. Учень долає труднощі, усвідомлюючи свої сили, 
отримуючи почуття задоволення та радощі від подолання перешкод. 

Важливим моментом Тихомиров вважав вироблення в учня навичок розумного,   "самостійного 
читання". Необхідно розвивати в учня самостійність в усьому, щоб він міг саморозвинутись, щоб по 
закінченні школи він читав не лише художню літературу, а й науково-популярну. Вироблення умінь, 
навичок і бажання читати самостійно, потребує особливих, доцільно поставлених та рішуче проведених 
впродовж усього навчання вправ, в основі яких покладено принцип від найбільшої допомоги вчителя до 
повної самостійності. В останній рік навчання роль вчителя повинна бути зведена головним чином до 
перевірки самостійного читання учнями статті, брошюри, книги [3:419]. Крім того, необхідно навчитися 
розумно і самостійно передавати свої та чужі думки усно та письмово – це один з головних освітніх 
засобів шкільного навчання, а тому, на думку Тихомирова, для більш менш успішного вирішення цього 
питання, вправи в усному та письмовому викладенні своїх думок повинні зайняти головне місце в 
шкільній програмі – з першого і до останнього року навчання, починаючи з допомоги вчителя і 
закінчуючи повною самостійністю. Правопис разом з граматикою повинні бути віднесені на задній план. 
  

Автор оригінальної концепції національного виховання С.Ф.Русова вважала, що вчитель має 
розподілити весь курс своєї науки по годинах, добре підготувавши та обміркувавши його. Крім того, він 
повинен знати не тільки що  викладати, а й як, як зв’язати окремі уявлення, щоб найпростішим шляхом 
досягти завдання уроку, щоб не упустити низки елементарних, але дуже потрібних деталей, і щоб не 
накопичити їх зверх міри. Вона зазначала, що урок треба приготовити на письмі, щоб зафіксувати не 
лише зміст, а й форму уроку, щоб після його проведення знати, які були зроблені ухилення, пропуски, 
наскільки правильний був напрямок, щоб привести учня до мети без відхилень від головної ідеї; 
перевірити, чи урок дав змогу учням закріпити всі уявлення, що й потребує зміст уроку. Навчання 
повинно відбуватися в тісній кооперації вчителя й учнів. Вчитель має йти повільно і триматися певного 
шляху, певного методу, вимагаючи від учня інколи тяжкого зусилля, але вчитель повинен іти, не 
зупиняючись. Авторитет вчителя повинен допомагати йому дисциплінувати клас. 

Вчитель має контролювати працю учнів, прислухатися,  коли вони висловлюють свої думки, адже 
учні не мусять бути німими пасивними слухачами, але ніколи гостро не критикувати їх. Учителеві 
доводиться бути досить діяльним, добре володіти словом, висловлюватися ясно, голосно, доброю мовою 
і завше спостерігати інтерес учнів, не доводити до втоми; пробуджувати їх до самостійного досліду, до 
самостійного підшукування потрібного матеріалу. Якщо вчитель добре знає індивідуальні особливості 
учнів, він вміє кожного притягнути до праці, зможе підібрати різноманітний матеріал і різні засоби для 
його опрацьовування, для пояснення якоїсь теми, певного уявлення, особливо для повторювання, для 
поновлення старого, для вправ над новим. Вчитель не повинен занадто полегшувати навчання, 
необхідно, щоб  працювали інтелектуальні сили дитини. Крім того, вчитель повинен пам’ятати деякі 
правила: нічого не вимагати від дитини над її сили; викликати на допомогу для розв’язання якоїсь 
проблеми природну спритність дитини; навчити дитину працювати; викликати бадьорість і утворити у 
класі таку піднесену атмосферу, щоб праця йшла жвавіше [4:238]. Учитель має пробуджувати в учнів 
цікавість, щоб вони не нудились і не були байдужими до його слів. С.Русова рекомендувала 
підтримувати увагу й деякими зовнішніми засобами – конспектувати урок на класній дошці або 
ілюструвати його малюнками, дбати про те, щоб вчення відповідало силам учня, тобто знати рівень 
розвитку учнів і спиратися на ті нахили та інтереси, які властиві кожному вікові дітей, щоб навчання 
було приємним для них.    

Русова вважала, що катехізичний метод навчання, що має форму розмови вчителя з учнями, вимагає 
найбільше уваги з боку вчителя. Вчитель ставить питання, а учні відповідають. Ці запитання мають бути 
аналітичні, коли у зв’язку зі старим послідовно подаються нові знання, або можуть бути перевірочні, як 
учні засвоїли нове. Учителю необхідно добре підготовитись до такого уроку і вести його логічно, щоб 
привести учнів послідовними запитаннями до наміченого висновку; використовувати вірні відповіді 
учнів і ставити запитання так, щоб вони постійно зацікавлювали учнів. "Самі запитання мають бути 
прості, короткі, ясні, щоб збуджували душевні сили учнів, напружували їх і виявляли" [4:238]. 
Катехізична форма дозволяє вчителю перевірити, як діти засвоїли предмет, які пропуски в передачі знань 
і в розумінні предмета в самих дітей. 

На думку творця земської початкової школи М.О.Корфа, існуючі підручники не були пристосовані до 
сільської школи, яка мала давати учням корисні для життя практичні знання. Він склав книгу для 
читання, відому під назвою "Наш друг", яка призначалася для третього і почасти для другого року 
навчання. В цій книзі матеріал розташовано за педагогічною системою. Корф вважає, що систематичне 
викладення наук  є неможливим  у початковому навчанні, оскільки воно має свою систему: від близького 
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до далекого, від простого до складного, причому не відразу вичерпати предмет, а повертаючись до нього 
кілька раз. Бажаючи як найбільше урізноманітнити статті для читання, Корф вставляє між оповіданнями 
про тварин статті технічного змісту, які знайомлять учнів з виготовленням одежі, взуття, посуду і т.ін. 
Там само є статті в яких розповідається про суд присяжних, значенні торгівлі, розподілі праці, перевагах 
машинного виробництва, цінності різних предметів повсякденного життя та багато інших статей вузько 
утилітарного характеру. Особлива увага приділяється статтям з гігієни та країнознавства. В цій книзі не 
тільки знаходиться матеріал для навчання в народній школі, а й роз’яснюється вчителю спосіб передачі 
навчального матеріалу. Отже, користуючись цією книжкою, вчитель знає що робити і як, не марнує час 
на експерименти. Книгу було визнано однією з кращих для читання в сільській школі. Усі критики 
одностайно признали, що книга " являє працю самостійну, добросовісну, поважну та корисну для наших 
бідних шкіл; мова книги взагалі проста, зрозуміла, загально зрозуміла; дидактична частина є легкою для 
використання та має багатий та досить опрацьований матеріал для непідготовленого вчителя"[5:19]. 

 Оскільки, як писав Корф, "народне училище не готує ремісників чи землеробів, а виховує  людей, а 
тому повинно давати не спеціальну, а загальну початкову освіту, необхідну кожній людині", тож 
відповідно до цього завдання і визначається навчальна програма народної школи. Але, враховуючи 
умови існування школи, її завдання "обмежується таким навчанням, щоб учні по закінченні курсу мали 
можливість за допомогою читання набувати корисні знання"[5:21]. Для виконання вищевказаного 
завдання, необхідно навчити учнів якомога кращому читанню, зробивши доступною книжну мову; 
виробити в учнів чіткий почерк, привчивши їх до розумного викладення своїх думок на папері; учень 
повинен настільки оволодіти першими чотирма діями арифметики, щоб міг самостійно продовжити 
вивчення цього предмету. Він вважав, що для сільської школи необхідно підібрати такі книги для 
читання в класі і використовувати такі вправи, навчаючи читати, щоб діти: а) по можливості 
якнайшвидше збільшили свій досить невеликий запас слів; б) щоб  за допомогою книги для читання та 
різних розумових вправ вони набули якнайбільше таких відомостей, які запалили б в них допитливість, 
цікавість та допомогли б їм розуміти по закінченні курсу такі книги, які допоможуть їм взнати щось 
корисне; в) оскільки в книгах часто зустрічаються малюнки та креслення, необхідно ознайомити учня з 
масштабом і кресленням планів, у зв’язку з книгою для читання"[5:22]. Але, щоб досягти бажаного, 
необхідно не лише навчати, а й виховувати. Кращий виховний засіб Корф вбачає в слові вчителя та 
гарному прикладі товаришів. 

М.О.Корф був прибічником наочного навчання, яке повинно привчити учня придивлятися до того, що 
в нього перед очима, навчити його робити вірні висновки за допомогою спостережень, тобто навчити 
мислити і вірно висловлювати свою думку. Він навіть виділяв наочне навчання в окремий предмет, з тим, 
щоб учитель прагнув досягти мети, яка безпосередньо відповідає предметам навчання. Тому кожен 
вчитель, на його думку, повинен мати колекцію каміння, рослин, частин тварин, різних промислових 
виробів. Він зауважував, що найкраще використати наочне навчання можна на предметних уроках, адже 
навіть найповніший опис будь-якого предмету не дає учням такої повної уяви, коли вони бачать його.  

Поступово з появою нових методів викладання поліпшувалася і шкільна справа, а разом з цим 
підвищувалися вимоги народу да школи. Відомий педагог, методист Т.Лубенець  у статті "Какие 
требования предъявляет народ школе" зазначав, що елементарні знання вже не задовольняють селянина. 
Він вимагає від своєї дитини не лише вміння читати, але й осмислено застосовувати свої знання в житті. 
Неписьменні  батьки навчились відрізняти гарне читання від поганого і вимагають від своїх дітей читати 
голосно та розбірливо. Разом з читанням друкованого тексту вони вимагають вміння читати  рукописний 
текст. Не залишаються селяни байдужими й до здібностей дітей писати, їх вміння прочитати лист, умову, 
прохання, клопотання, розписку т.ін. У навчанні арифметики селяни вимагають від дітей не лише вміння 
рахувати, але й осмисленого використання лічби в житті. Тому вчителі народних шкіл вважають за 
корисне тренувати дітей у наочному застосуванні різних одиниць міри на практиці та вирішенні чисто 
практичних задач, адже бувають випадки, коли вчитель пройшов необхідну програму, розглядав задачі  з 
підручників, а на практиці учні не можуть підрахувати кількість проданого хліба, знайти площу, не 
розуміють, що таке пуд, тобто необхідна практика.  Крім того, селяни висловлюють пропозиції щодо 
навчання дітей якихось ремесел, щоб після закінчення школи діти мали можливість заробити собі "на 
кусок хліба"; давали знання з бджільництва, садівництва, вирощування особливих сортів овочів та 
фруктів. Отже, щоб школа відповідала своїй ідеї – служила народу, необхідно задовольнити будь-яку 
потребу, будь-яке бажання селян щодо змісту навчання в народній школі [6:71-72]. 

У своїй статті Т.Лубенець наводить відповідь, яку отримало Олександрійське земство Херсонської 
губернії під час опитування населення про народну школу. В ній, зокрема, пишеться: "Недоліки нашої 
школи пояснюються непрактичністю того матеріалу, який пропонується в підручниках початкової 
школи. Все в них є чужим інтересам, якими живе селянин. Книжки для читання, збірники задач, 
переслідують, мабуть, ту мету, щоб відбити в дітях бажання до навчання, про що свідчить підбір 
викладеного в книжках матеріалу, а також небажання дітей розібратися в ньому. Вміння писати листи, 
розписки, рахунки, сільськогосподарські кошториси, клопотання – все це важливіше диктантів і 
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створило б більш міцну грамотність"[6:72]. Статті з історії та природознавства повинні бути пронизані 
виховним почуттям і крім збагачення розуму учнів певними знаннями, здійснювали б гуманізуючий 
вплив на душу та почуття дитини. Сам Лубенець наголошує на важливому для кожного вчителя  вмінні  
морально впливати на учнів, торкатися їх душі, зігрівати їх почуття. 

На загальноземському з’їзді з питань народної освіти, який проходив з 16 по 30 серпня 1911 р. у 
Москві, було прийнято резолюції стосовно навчання і виховання в народній школі. Були визначені 
завдання початкової школи, методи і програми викладання в ній. У резолюціях, зокрема зазначалося, що 
викладання в школі повинно бути наочним в самому широкому значенні цього слова, тобто повинно 
базуватися по можливості на власних живих уявленнях та уболіваннях дітей, на безпосередньому 
знайомстві з предметами та явищами природи, на власному досвіді та самодіяльності учнів. Відповідно 
до цього навчання повинно супроводжуватись екскурсіями, спостереженнями та вивченням дійсності, 
проведенням експериментів, наочним відображенням за допомогою малювання, виготовлення моделей 
та інших засобів. Книга не повинна відігравати в школі виключну роль [7:408]. Заняття в школі повинні 
починатися з ознайомлення з дітьми, їх інтересами та запасом дошкільних уявлень та знань. Навчання 
потрібно починати з більш близького та доступного, з окремих явищ та предметів і лише поступово 
переходити до подальшого, до узагальнень, до систематизації вивченого. На першому плані повинні бути 
завдання загального розвитку, а навчання в школі повинно знаходитись у тісному зв’язку з тими 
спостереженнями і заняттями, з якими учні мають справу в сім’ї, господарстві, оточуючому середовищі, 
при чому цей матеріал необхідно використовувати в загальноосвітніх цілях [7:409]. 

Отже, в педагогічній думці другої половини ХІХ – початку ХХ століття викристалізувалися такі 
вимоги до змісту педагогічної майстерності народних учителів, як знання не тільки чому навчати, але й 
як навчати, використання наочності, йти у навчанні від простого до складного, від близького до 
далекого. Разом з тим вказувалось на недостатній зв’язок навчання з практикою, невмінням учнів 
застосовувати отримані знання на практиці, необхідність не лише навчати, а й виховувати, 
висловлювались пропозиції щодо навчання дітей якихось ремесел. 

Крім розглянутих нами питань, заслуговують більш детального дослідження такі питання, як 
завдання та програми викладання в народній школі.  
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Столярчук Т.А. Содержание педагогического мастерства народных учителей в педагогической 
мысли второй половины ХІХ – начала ХХ века. 

В статье рассматривается содержание педагогического мастерства народных учителей второй 
половины ХІХ – начала ХХ века. Представлены идеи известных педагогов того времени, резолюции 

общеземского съезда по народному образованию (1911 г.), касающиеся методов обучения. 

Stolyarchuk T.O The content of the people’s teachers'  teaching skills in pedagogical thought of the second 
half of the 19th and early 20th century. 

The content of the people’s teachers teaching skills of  the second half of the 19th  and early 20th century is 
revealed in the article. Thoughts of the famous pedagogues of the past, resolutions of All-Zemstvo Congress on 

people’s education concerning the methods of teaching are given in the article. 
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ЛОГІКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ 

В даній статті представлено логіко-психологічні підходи до формування моделей підготовки 
випускників вищих педагогічних закладів  

Необхідність постійного звернення до проблем підготовки майбутніх вчителів, визначається, 
насамперед, особливостями функціонування соціально-педагогічного середовища, серед яких на даний 
час важливо виділити: 

- невідповідність соціокультурної ситуації в країні стану та запитам професійних педагогічних 
спільнот; 

- різнопланові регіональні можливості підготовки фахівців різних профілів; 
- професійну спроможність спеціалістів системи освіти готувати педагогів, здатних проектувати 

власну педагогічну діяльність в залежності від типу освітньої установи і спектру навчальних дисциплін; 
- автономізацію вищих навчальних закладів, яка сприяє  створенню потенційно ефективної 

диференціації форм, методів і умов організації навчального процесу; 
- особистісні запити студентів, здатних частково конструювати та передбачати індивідуальні 

освітні траєкторії. 
Професійна педагогічна діяльність – соціономічна виконавча метадіяльність [1], тому підготовка 

висококваліфікованих спеціалістів принципово неможлива без орієнтації на певні конструктивні моделі 
системних результатів навчально-виховного процесу. Загальні обриси (логіко-психологічні аспекти) 
моделей підготовки випускників ВНЗ пропонуються в даній статті. 

Г.П. Щедровицький вказує на те, що діяльність – це структура [2]. Звідси, нинішнім студентам 
майбутнім спеціалістам) необхідно визначати (визначити) своє місце в структурі навчання (професійної 
діяльності). Дослідження В.С.Леднева [3] показали: базисним видам діяльності відповідають компоненти 
досвіду. В цілому досвід варто характеризувати не тільки як знання, вміння, навички, стратегії діяльності 
тощо, але й надбання особистості  не усуспільнені в інформаційному середовищі. Базисними для людини 
являються пізнавальна, перетворююча, комунікативна, естетична і фізична діяльності. Отже – випускник 
педагогічного ВНЗ повинен мати сформовані відповідно до особливостей майбутньої професійної 
діяльності пізнавальні, творчі, комунікативні, естетичні та фізичні якості, направленість особистості.  

Рівень підготовки майбутніх вчителів залежить як від умов навчання (зміст, особливості навчально-
виховного процесу) і орієнтації педагогічних колективів на професійно значимі для випускників види 
діяльності, так і власного розуміння студентом своїх можливостей і значення в структурі навчально-
виховного процесу  в ВНЗ. Відповідно до психологічної концепції діяльності Г.В. Суходольського [4], 
діяльність людини характеризується чотирма підсистемами ознак: морфологічною (структурні суб’єктні 
ознаки); аксіологічною (цінності, цілі, потреби); праксіологічною (ресурсні, виконавські ознаки); 
онтологічною (когнітивні та інші індивідуальні ознаки).  

В.В. Давидов [5] дещо видозмінює класичну полідисциплінарну структуру діяльності, 
характеризуючи її так: нужди; потреби; емоції; завдання; дії, мотиви дій, засоби, які використовуються в 
діях; плани (перцептивні, мнемічні, креативні, мислення); процеси пізнання; воля. Звернемо увагу на 
виведення на перший план нужди як важливої складової частини діяльності (симптоматичний висновок 
щодо повсякденної роботи педагога). В "клітинці" індивідуальної діяльності, виходячи з результатів 
досліджень В.В. Давидова, повинні фіксуватися такі зміни: участь суб’єкта в колективній діяльності в 
зміні дійсності ; рефлексія окремих суб’єктів над своїми діями і засобами дій, над діями і засобами дій 
інших людей; індивідуальне формування ідеального плану та уяви; становлення індивідуальної свідомої 
діяльності. 

Вкажемо на принципи, що мають сприяти розробці діючих моделей підготовки випускників 
педагогічних ВНЗ на основі схематично визначеної раціональності [4]: 

1. Принцип стохастичності (ймовірності) розподілу функцій між виконавцями. 
2. Принцип інтеріоризації-екстеріоризації. Констатує постійне чергування внутрішнього і 

зовнішнього плану діяльності. 
3. Принцип неповної орієнтовної основи діяльності. Базується на розумінні практично часткового 

відтворення професійно важливої інформації засобами мови. 
4. Принцип свідомості-автоматизації. Вказує на те, що при проективному аналізі діяльності 

необхідно визначати, які її компоненти суб’єктом можуть виконуватись автоматично, а які варто 
залишити під контролем. 
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5. Принцип ієрархічності будови зовнішнього плану діяльності. Важливо зрозуміти, що діяльність 
має складну рівневу структуру, що визначається різною якістю і масштабами завдань на кожному рівні. 

6. Принцип ієрархічності будови внутрішнього плану діяльності. Аналіз діяльності, який 
здійснюється з метою організації навчання, повинен бути направлений на пошук компонентів її 
внутрішнього плану і засобів адекватного їх вираження. 

7. Принцип системогенези. Діяльність на різних етапах свого здійснення має різну морфологію 
(склад і структуру), аксіологію (функції, результати, потреби, оцінки) і праксеологію (динаміку і 
розвиток). 

8. Принцип достатнього опису. Отримання одного і того ж результату можливо при реалізації 
різних процесів. Головне, що їх об’єднує: навчання повинно приводити до безумовного виконання 
функцій проективної діяльності. Необхідним являється не тільки узагальнення існуючих варіантів 
діяльності, але й розгляд потенційно можливих. 

9. Принцип пошуку еталону діяльності. 
10. Принцип аналізу-синтезу. Використовується структурно-алгоритмічний опис діяльності. За 

допомогою алгоритмів можуть бути описані не тільки дії, але й інші компоненти внутрішнього плану 
діяльності: образи (в т. ч. – понятійної сфери), мотиви тощо. 

Реалізація даних принципів на практиці (тобто формування діючих моделей) приводить до створення 
низок методик і технологій навчання в ВНЗ. Зазначимо, головним, є звернення до суб’єктів навчально-
виховного процесу в плані розгляду педагогічних систем як гуманітарних систем. Відомо, що 
гуманітарними називають такі системи, що створюються особливим моделюванням світу в поєднанні 
свідомого і несвідомого та виражаються мовними засобами, де образне і логічне – неподільні [6]. 
Особливості впливу на гуманітарні системи заключаються в тому, що даний вплив не є чимось 
зовнішнім, а як би включається в системи, кожен раз видозмінюючи поле можливих їх станів. В цьому 
плані суб’єкт (викладач, студент) перетворюється в складову частину системи, маючи справу не з 
"жорстким" поєднанням об’єктів чи суб’єктів та їх властивостей, а з потенційними можливостями такого 
поєднання. Тому, варто констатувати певні особливості гуманітарних систем, розуміння яких дозволить 
уникнути негативних наслідків реалізації стратегій гуманізації навчання: стан гуманітарної системи 
визначається всім пройденим нею шляхом; не можуть однозначно бути визначені момент зародження 
гуманітарної системи та її вихідні параметри; в своєму формуванні гуманітарна система ніколи не 
вважатиметься завершеною; не можна однозначно прослідкувати в гуманітарній системі шляхи 
внутрішнього перетворення інформації; не можуть бути окремо виділені  результати окремих впливів на 
гуманітарні системи; самосвідомість гуманітарної системи не може бути повною; опис стану 
гуманітарної системи не може бути адекватно представлений на тій мові, що склалася на даний момент. 

Виходячи з розуміння сучасних проблем розвитку суспільства, ідеальну модель майбутнього 
спеціаліста, ми бачимо в плані формування і таких якостей випускника педагогічногоВНЗ: ноосферна 
свідомість, екологічна культура, інформаційна культура, творча активність, толерантність, висока 
моральність. 
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ВНЕСОК В.І.МАСАЛЬСЬКОГО У ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

Показано внесок відомого методиста і мовознавця В.І.Масальського у професійну підготовку майбутніх 
учителів-філологів 

Дослідження історії лінгводидактики (методики навчання мови) залишається актуальним. 
Осмислення прогресивних ідей минулого з погляду сьогодення – передумова всебічного розуміння 
вченими нових проблем, які постали перед українською педагогічною наукою і практикою в умовах 
реформи системи освіти. Грунтовне вивчення вітчизняної методичної спадщини вважаємо необхідним. 

До відомих праць, присвячених питанням історії методики навчання мови, належать дисертації 
М.К.Тищенка "Методична система Ф.І.Буслаєва" (1948), В.І.Масальського "Нариси з історії розвитку 
методики викладання української та російської мов у загальноосвітніх початкових і середніх школах 
Української РСР" (1963), З.П.Бакум "Лінгводидактична спадщина С.Х.Чавдарова" (1997), Л.І.Мамчур 
"Лінгводидактична спадщина В.О.Сухомлинського" (1998), І.М.Бакаленко "Використання спадщини 
Ф.І.Буслаєва, К.Д.Ушинського та І.І.Срезнєвського у фаховій підготовці майбутніх учителів-
словесників" (2000). Інтерес до творчого доробку вітчизняних учених у наш час значно посилився. 
Однак, ще недостатньо вивчена лінгводидактична спадщина відомого українського педагога і 
мовознавця В.І.Масальського (1896-1979), автора близько 200 наукових праць. 

Опис життєвого шляху і науково-педагогічної діяльності вченого зробили М.Павлович і 
Л.Березівська. У 50-ті-70-ті рр. ХХ ст. рецензії на окремі праці В.І.Масальського написали 
А.В.Островський, М.М.Миронов, М.І.Дорошенко, В.В.Коптілов, Є.С.Регушевський та ін. Значення 
наукового доробку В.І.Масальського ще потребує дослідження сучасними методистами і мовознавцями. 

Дана стаття присвячується цьому питанню. Ми поставили собі за мету показати внесок ученого у 
професійну підготовку майбутніх учителів-словесників. 

Нами проаналізовано праці В.І.Масальського та інших методистів, відповідні архівні матеріали, 
проведено бесіди з людьми, які знали його особисто, з учнями і колегами педагога. В результаті можемо 
стверджувати: внесок В.І.Масальського у професійну підготовку філологів був вагомий.  

Анкетування вчителів, проведене нами у різних регіонах України, бесіди з педагогами і студентами, 
спостереження за навчальним процесом у школі і ВНЗ показали: доробок ученого краще знає і частіше 
використовувало старше покоління вчителів, яке зі студентських років працювало по книгах ученого, 
навчало школярів по підручниках за ред. В.І.Масальського. 

Вчителі української мови і літератури вважають цінними праці вченого, присвячені мові і стилю 
творів Т.Г.Шевченка, М.Коцюбинського, "Методику викладання української мови в школі" (1962) за ред. 
С.Х.Чавдарова і В.І.Масальського, "Нариси з історії розвитку методики викладання української та 
російської мов у загальноосвітніх початкових і середніх школах Української РСР" (1962) та ін. Вчителі 
російської мови та літератури, в першу чергу, називали книги "Преподавание русского языка в школе 
(Принципы и методы)" (1971), "Преподавание русского языка в средней школе" (1977), історико-
педагогічні праці вченого та ін. 

Отже, праці В.І.Масальського прислужилися професійній підготовці вчителів української мови і 
літератури, російської мови і літератури, вчителів початкової школи. 

Як відомо, професійна підготовка – це набуття теоретичних професійних знань та формування 
практичних умінь та навичок. 

Володимир Іванович Масальський брав участь у професійній підготовці філологів і як учитель, 
викладач вищої школи, і як учений, який досліджував теорію і практику навчання мови у школі. 
Простежити його життєвий шлях і діяльність допомогли архівні матеріали [1]. 

Вищу освіту В.І.Масальський здобув на історико-філологічному факультеті Київського державного 
університету (1920). Працював у навчальних закладах Бердянська, Таганчі, Білої Церкви та інших міст 
України. 

З 1920 р. по 1922 р. він викладав українську і російську мови в Бердянському педагогічному технікумі 
та в інших навчальних закладах, зокрема у Бердянській трудовій школі ім.Т.Шевченка, на вчительських 
курсах. У 1922-1925 рр. В.І.Масальський був викладачем та інспектором шкіл на Чорнобильщині, 
Корсунь-Шевченківщині, у 1925-1927 рр. – інспектором на Білоцерківщині. 

Уже тоді майбутній вчений працював над удосконаленням форм і методів викладання української і 
російської мов, передавав свої знання і набутий практичний досвід учителям. З 1925 р. був членом 
Білоцерківського окружного методкому. У 1929 р. за дорученням окружного методкому організував у 
м.Білій Церкві методкабінет, яким завідував до 1930 р. Водночас продовжував викладацьку діяльність. У 
1926-1930 рр. викладав у Білоцерківському педагогічному технікумі мову, історію мови, загальне 
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мовознавство, методику української і російської мов, теорію літератури (української, російської, 
західної); в 1927-1930 рр. – методику мови на окружних учительських курсах. 

Навчаючись в аспірантурі при Науково-дослідному інституті мовознавства Академії наук УРСР, 
В.І.Масальський успішно поєднує науково-дослідницьку і педагогічну діяльність. У 1931-1933 рр. він 
викладає методику мови і літератури у Київському інституті професійної освіти, у Київському 
вечірньому університеті для вчителів, керує семінаром з методики мови для аспірантів-україністів НДІ 
мовознавства. 

З 1933 року працює науковим співробітником Інституту мовознавства АН УРСР, керує секцією 
стилістики до 1937 р. У 1933-1935 рр. -–професор методики мови у Київському польському 
педагогічному інституті. У 1933-1936 рр. читає курс методики мови і літератури у Київському 
державному університеті, а з 1937 по 1940 рік з дозволу Інституту мовознавства Академії наук УРСР 
читає цикл лекцій з методики мови і літератури в Рогачівському вчительському інституті у Білорусії. 

З 1938 р. В.І.Масальський – старший науковий співробітник Інституту мовознавства АН УРСР (до 
евакуації в 1941 р.). 

У 1937-1939 рр. учений керує в Українському науково-дослідному інституті педагогіки УРСР 
роботою аспірантів з методики української та російської мов, а з січня 1940 р. там же завідує відділом 
методики мови і літератури. 

В.І.Масальський активно працює над створенням стабільного підручника з української мови для 
середньої школи, пише статті з методики вивчення орфографії, про роботу над помилками тощо. 

У 30-ті роки ХХ ст. вчений розробляє малодосліджену тоді лінгвостилістику української мови, пише 
праці з питань мови і стилю художніх творів. У 1940 році була опублікована його монографія "Мова і 
стиль поезій Т.Г.Шевченка." На урочистій сесії Академії наук УРСР, присвяченій 125-й річниці з дня 
народження Т.Шевченка, В.І.Масальський прочитав розділи цієї праці. На публічному засіданні Ради 
філологічного факультету Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка у 1940 році авторові 
монографії було присуджено вчений ступінь кандидата філологічних наук [2:95]. 

Плідну працю вченого на ниві української освіти й науки було перервано Великою Вітчизняною 
війною. Після евакуації з Києва у 1941 році В.І.Масальський ще продовжує працювати у Харкові (як в 
Інституті мовознавства, так і в Інституті педагогіки), а потім разом з Інститутом мовознавства їде в Уфу, 
звідти – в м.Томськ. У 1941-1942 рр. працює доцентом кафедри російської мови в Томському 
державному педагогічному інституті. На підставі постанови Президії Академії наук УРСР у серпні 1942 
року В.І.Масальського було запрошено директором Інституту мови і літератури акад. П.Г.Тичиною взяти 
участь у роботі Академії наук УРСР над словниками. Водночас В.І.Масальського було викликано 
ректором Об’єднаного українського державного університету (Киівського і Харківського) у м. Кзил-
Орду Казахської РСР для читання лекцій в університеті в якості доцента кафедри мовознавства. 
В.І.Масальський працює доцентом названого ВНЗ до 1944 року, а з вересня 1942 р. до червня 1944 р. був 
також завідувачем кафедри мовознавства в Кзил-Ординському державному педагогічному інституті. 

У червні 1944 року В.І.Масальський повернувся до Києва як доцент КДУ, і подальша робота вченого 
була пов’язана з цим ВНЗ. Одночасно В.І.Масальський до березня 1960 року керував відділом методики 
мови в Українському науково-дослідному інституті педагогіки. 

У 1963 році В.І.Масальський захистив першу в Україні докторську дисертацію з методики української 
мови. У "Нарисах з історії розвитку методики викладання української та російської мов у 
загальноосвітніх початкових і середніх школах Української РСР" (1962) розглянуто розвиток теорії і 
практики навчання мови у школах України протягом 1917-1960 років. Оскільки з часу захисту дисертації 
минуло 40 років, то деякі з висунутих положень потребують перегляду. У цій праці, як і в більшості 
публікацій того періоду, присутні ідеологічні канони, але то була данина часу. 

Монографія В.І.Масальського "Нариси з історії розвитку методики викладання української та 
російської мов у загальноосвітніх початкових і середніх школах Української РСР" (1962) стала першим 
історико-педагогічним дослідженням методики викладання української та російської мов в Україні, 
першим посібником із джерелознавства, важливим для подальших досліджень і для піднесення практики 
викладання мови до вищого рівня вимог школи. 

Велику за обсягом роботу виконував В.І.Масальський, коли завідував кафедрою слов’янської 
філології Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка. В цей період, з 1960 р. по 1971 р., він 
викладав студентам такі курси: "Аналіз мови та стилю художнього твору: питання художнього 
перекладу", "Культура мови", "Методика викладання мови і літератури" та ін. Вчений брав участь в 
організації і проведенні міжнародних форумів славістів, цікавився проблемами мовознавства і 
педагогічних наук у різних країнах, вивчав і активно пропагував досвід кращих вітчизняних учителів і 
науковців. 

Таким чином, простеживши життєвий шлях і діяльність В.І.Масальського, доходимо висновку: всі 
свої сили вчений віддавав справі професійної підготовки вчителя. 

Протягом багатьох років праці вченого допомагали вчителям і студентам набути теоретичних і 
професійних знань і сформувати практичні вміння та навички. 
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Довідник В.І.Масальського "Мова й література в школі", виданий у Білій Церкві у 1929 році, був на 
той час  найкращою і найповнішою бібліографічною працею. У ньому охоплено майже 1000 статей із 
різних педагогічних видань 1919-1928 рр. 

У 1935 році у журналі "Мовознавство" було опубліковано його статті "За культуру мови в середній 
школі" і "До питання про стилістичне застосування різних типів речень у сучасній українській 
літературній мові". У монографії "Мова і стиль поезій Т.Г.Шевченка" (1940) дано зразок професійно 
зробленого аналізу мови і стилю творів Кобзаря. Слід зазначити, що В.І.Масальський започаткував 
вивчення проблеми розвитку культури мови учнів, звертався до неї в різних працях, а у 1949 році видав 
книгу "Культура мови в початковій школі". Автор зазначив: "Завданням роботи над культурою мови в 
школі є навчити дітей передавати свої думки усно і на письмі в певній логічній послідовності та виразній 
формі" [3:6]. Вищезгадані праці, а також монографія "Мова і стиль творів М.Коцюбинського" (1965), 
глави і розділи книги "Художнє слово М.Коцюбинського і його переклади на слов’янські мови" (1968) 
допомагали правильно організувати вивчення питань стилістики і сприяли підвищенню культури мови 
учнів. 

Проблемам вивчення фонетики, граматики та засвоєння правопису в середній школі, розвитку усної і 
писемної мови учнів присвячено монографію ""Питання методики граматики, правопису і розвитку мови 
учнів" (1953). В.І.Масальський аналізує і пропагує досвід кращих учителів. 

До проблеми вивчення споріднених мов учений звертається у праці "Вивчення російської та 
української мов у середній школі УРСР і завдання медодики мови" (1955). Зазначена книга є 
дослідженням досвіду викладання української та російської мов у середніх школах УРСР періоду 1950-
1953 рр. Автор узагальнив здобутки методичної теорії і практики у вивченні споріднених мов, дав цінні 
рекомендації з цього питання. 

Праця "Розвиток методики викладання української та російської мов у початковій загальноосвітній 
школі" (1959) – наступний етап у дослідженні вищезгаданої проблеми. Слід також назвати інші праці 
вченого з цього питання: "Становлення і розвиток радянської методики викладання української і 
російської мов" (1957), "Питання програм з української і російської мов для початкових і середніх шкіл 
УРСР в світлі вимог педагогічної науки та практики" (1958), "Розвиток методики викладання української 
та російської мов у початкових та середніх школах УРСР до сорокаріччя Великої Жовтневої 
соціалістичної революції" (1959) та "Навчально-виховна робота у восьмирічній школі" (1960). 

В.І.Масальський грунтовно досліджував історію вітчизняної  методики. Окрім вже згаданих у статті 
"Нарисів з історії розвитку методики…" (1962), написав такі праці: "К.Д.Ушинський про систему знань з 
мов" ("Українська мова в школі", 1953, №6), "Методична система "Родного слова" К.Д.Ушинського 
("Українська мова в школі", 1954, №3), "Російські революціонери-демократи і К.Д.Ушинський про мову і 
її вивчення. Нариси з історії розвитку передової вітчизняної наукової думки" (1956). 

Протягом багатьох років В.І.Масальський був членом редакційної колегії журналу "Українська мова в 
школі". Він брав активну участь у написанні бібліографічного покажчика з питань загального, 
російського і українського  мовознавства,  звертався до  актуальних  проблем.  Наприклад,  у 50-ті роки 
ХХ ст. було опубліковано статті "Про поліпшення програм і підручників з української мови для середніх 
шкіл УРСР" (1955, №3), "Завдання методики викладання української мови" (1956, №1) та ін. 

Багаторічна праця вченого над удосконаленням програм з української та російської мов для шкіл 
України знайшла відображення у численних статтях ("Питання програм з української та російської мов 
для початкових і середніх шкіл УРСР в світлі вимог педагогічної науки і практики" // Науково-дослідний 
інститут педагогіки СРСР. - Т.9. Серія філолог. - Вип. 2. - 1958; "Програми з української мови для 
початкових і середніх шкіл УРСР" // Українська мова в школі. - 1957. - №1; "Про нові програми з 
української мови для початкової школи" //  Українська мова в школі. - 1954. - №6; "Експериментальні 
програми з української мови для СШ УРСР // Українська мова в школі. - 1957. - №3. 

Не одне покоління дітей навчалося за підручниками з мови, створеними В.І.Масальським. За його 
редакцією у 1960 році вийшов "Підручник української мови для середньої школи з російською мовою 
навчання. Ч. І (Фонетика, морфологія)", який витримав одинадцять видань. Підручник "Українська мова, 
ч. 2. Синтаксис: Посібник для 7-8 класів восьмирічної школи з російською мовою навчання" витримав 
дванадцять видань. 

Під керівництвом відомого вченого написано ряд кандидатських дисертацій. Учні В.І.Масальського 
працюють у школах і ВНЗ України. 

Складений колективом авторів посібник для студентів мовно-літературних факультетів університетів 
і педінститутів "Методика викладання української мови в середній школі" за редакцією С.Х.Чавдарова і 
В.І.Масальського вийшов у 1962 році. У цій праці запропоновано науково обгрунтовану і педагогічно 
виправдану систему навчання мови в школі, викладено завдання мовної освіти учнів, визначено суть 
методики як науки, принципи, зміст, методи і методичні прийоми в озброєнні учнів системою знань, 
умінь та практичних навичок з граматики, орфографії, пунктуації і стилістики [4]. 

У книзі подано класифікацію уроків мови відповідно до їх завдань: 1) уроки вивчення нового 
матеріалу, 2) уроки закріплення знань і навичок, 3) уроки перевірки й обліку якості засвоєних знань, 
4) уроки аналізу контрольних робіт, 5) уроки узагальнення вивченого, 6) уроки повторення певної теми 
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розділу. В сучасних умовах ця класифікація потребує поповнення її новими типами, проте зроблене 
авторами "Методики" заклало міцний фундамент для подальших творчих пошуків. У посібнику 
провідною є думка про те, що структура уроку визначає його тип і, крім того, залежить від основної 
дидактичної мети уроку. 

"У розвитку теорії й практики навчання української мови, а згодом, звичайно, і лінгводидактики 
багато важили навчальні та методичні посібники для студентів та вчителів", - пише О.Біляєв [5:49]. 
Серед праць, про які йдеться, - курс методики за редакцією С.Чавдарова і В.Масальського (1962). Ця 
книга містить теоретичні положення та методичні рекомендації, які слід творчо використати, створюючи 
принципово новий курс методики рідної (української) мови з урахуванням новітніх досягнень 
мовознавства, психології, лінгводидактики та шкільної практики. 

Аналізуючи публікації з проблеми професійної підготовки майбутніх вчителів, бачимо, що одні праці 
присвячені загальній професійній підготовці, інші торкаються саме методичної підготовки, одні науковці 
досліджують підготовку вчителя української або російської мови, інші – вчителя початкової або 
середньої школи. В.І.Масальський у своїх працях досліджував всі перелічені аспекти проблеми, в першу 
чергу приділяючи увагу методичній підготовці вчителя української мови. 

Сталою сучасною тенденцією педагогічної освіти є особистісно-орієнтована професійна підготовка 
майбутнього вчителя. Професійна підготовка вчителів-філологів можлива за умови глибокого розуміння 
ними мети і змісту навчання мови в школі, умов мотиваційного забезпечення навчальної діяльності з 
цього предмета та її успішної організації, формування пізнавальної самостійності учнів. 
Лінгводидактична спадщина відомих українських вчених-методистів, зокрема В.І.Масальського, стала 
підгрунтям для подальших наукових досліджень. Закономірно, що у програмі з методики української 
мови для вищих педагогічних навчальних закладів пропонується для розгляду питання "Внесок видатних 
вітчизняних методистів у розвиток методичної думки" [6:65]. 

Серед професійних умінь, перелічених у вказаній програмі, є вміння добирати дидактичний матеріал, 
визначати супровідні цілі уроку, планувати навчальні дії, виконання яких привело б до досягнення мети 
уроку, добирати відповідні методи і т.д. Праці В.І.Масальського допомагали і допомагають формувати ці 
та інші професійні уміння. 

У результаті нашого дослідження ми дійшли висновку: вчений зробив вагомий внесок у професійну 
підготовку майбутніх учителів-словесників. Його праці сприяли розвитку української мови, методики її 
навчання; глибокі знання і багатий досвід дозволяли покращити фахову підготовку вчителів-філологів. 
Викладач і науковець, методист і мовознавець, В.І.Масальський присвятив своє життя освітянській 
справі. Його лінгводидактичну спадщину можна використовувати в процесі навчання філологів і у 
практичній діяльності вчителів. Вважаємо доцільним подальше дослідження наукового доробку 
В.І.Масальського. 
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Матеріал надійшов до редакції 17.09.03 р.  

Кушнирова Л.В.  Вклад В.И.Масальского в профессиональную подготовку будущего учителя. 

Показан вклад известного методиста и языковеда В.И.Масальского в профессиональную подготовку 
будущих учителей-филологов. 

Kushnirova L.V.  V.I.Masalsky’s contribution to the professional training of a future teacher. 

Famous methodist and linguist V.I.Masalsky’s contribution to the professional training of future filologists is 
represented. 
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ШТРИХИ ДО ПЕДАГОГІЧНОГО ПОРТРЕТА КАЗИМИРА ТВАРДОВСЬКОГО 

Проаналізовано теоретико-методологічні та методичні основи педагогічної майстерності професора 
Львівського університету кінця ХІХ-першої третини XX ст. Казимира Твардовського 

Проблема формування педагогічної майстерності педагога вищої школи - одна з найактуальніших у 
сучасній психолого-педагогічній науці. Важливе значення має використання у теорії і практиці 
педагогічної освіти методологічного підґрунтя і застосування успішно випробуваних методик 
вдосконалення педагогічної майстерності. 

З огляду на це значний інтерес становить постать визначного вченого і громадського діяча, професора 
Львівського університету Казимира Твардовського (1866-1938), який досі привертав увагу дослідників як 
засновник Львівсько-варшавської філософської школи (праці К. Айдукевича, І. Домбської, М. 
їловецького, Т. Котарбінського, Б. Лучинської, В. Марцішевського, К. Сосніцького, Т. Томашевського, Р. 
Ядчака та ін.). Протягом останніх десятиліть з'явилися окремі розвідки, присвячені системі 
психологічних [1] і педагогічних поглядів К. Твардовського [2; З]. Окрім цього, на увагу і науковий 
аналіз заслуговує також його багатий досвід практичної викладацької діяльності у Львівському 
університеті, якій він присвятив 43 роки свого життя. Зазначимо, що учні та сучасники Казимира 
Твардовського у своїх працях із чи не більшим захопленням описують його незвичайний педагогічний 
талант, аніж наукові здобутки [4:375-377]. 

Свою педагогічну діяльність Казимир Твардовський розпочинає у 1894 році на посаді приват-доцента 
Віденського університету, але вже з наступного року остаточно пов'язує її з Львівським університетом. 
Будучи визнаним філософом, він з 1901 р. читає лекції з експериментальної психології. У 1902 році 
Твардовський переймає у видатного польського дидакта й історика виховання Антонія Даниша 
викладання навчальних курсів педагогічного циклу [5]. 

Однак лекційні заняття – це лише фрагмент бурхливої педагогічної діяльності Казимира 
Твардовського у Львівському університеті. Іншою її стороною є організація наукової роботи студентів. 
Активізації дослідницьких пошуків студентів суттєво прислужилася створена ним (1907) і очолювана 
протягом 23 років психологічна лабораторія (з 1920 – Психологічний інститут). Його керівництво 
філософським (з 1897 р.) та педагогічним (з 1921 р.) семінарами при філософському факультеті 
університету мало значний вплив на зростання студентських наукових зацікавлень. Функціонування 
семінарів суттєво пожвавило академічне життя вищої школи: на засіданнях студенти доповідали про 
результати своїх наукових досліджень, присвячених філософським, виховним, дидактичним проблемам, 
обговорювали їх зі своїми колегами та викладачем, збагачуючись знаннями методики наукового 
дослідження і набуваючи цінних навиків наукової дискусії. 

Різнобічна педагогічна активність Казимира Твардовського відображає як розмаїття дидактичних 
завдань і методики, так і багатогранність його педагогічної майстерності. Її компоненти умовно можемо 
класифікувати наступним чином: теоретико-методологічні - наукові філософські, психологічні та 
педагогічні погляди вченого, тісно інтегровані в його етичну та логічну систему мислення; суб'єктивні 
або особистісні - сукупність особистісних рис характеру, таких як відповідальність, пунктуальність, 
сумлінність при виконанні своїх обов'язків, вимогливість до себе і оточуючих тощо; методичні або 
практичні - комплекс розроблених педагогом методів, які забезпечували успішну реалізацію на практиці 
поставлених дидактичних завдань. 

Ведучи мову про розвиток педагогіки у Львівському університеті періоду другої половини XIX— 
першої третини XX ст., слід акцентувати на тісному міждисциплінарному зв'язку, який сформувався у 
неї із психологією. Кращі представники психолого-педагогічної науки у вищій школі Львова (Ю. 
Охорович, Б. Маньковський та ін.) здобули вищу освіту в австрійських і німецьких університетах, які 
були епіцентром поширення передових на той час наукових поглядів. Це твердження повною мірою 
стосується і Казимира Твардовського. Університетську освіту майбутній учений і педагог здобув у 
вищих школах Відня, Лейпціга та Мюнхена. Серед його вчителів були і визначні науковці того часу – 
філософ, засновник вчення про предметність свідомості Франц Брентано (1838-19 і 7) та психолог і 
фізіолог Вільгельм Вундг (1832-1920). Під їхнім впливом К. Твардовський засвоює як інтенціональні 
ідеї, так і головні засади експериментальної психології, стає переконливим адептом їх розвитку та 
впровадження у наукове та педагогічне життя [6]. 

Різнобічні наукові зацікавлення вченого формуються на перетині епістемології, психології, етики. 
логіки і дидактики [7]. Його погляди у науково-педагогічній площині дають підстави стверджувати про 
наявність у нього цілісної концепції, в основі якої лежить логіко-етичне підґрунтя педагогічних процесів 
та явищ [8]. Методологічні основи цієї концепції викладені головно у працях "Уявлення і поняття" 
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(1898), "Про дії і процеси" (1911) і "Про сутність понять" (1924), а її дидактична сторона — у підручнику 
для учительських семінарій з навчального курсу "Головні поняття дидактики і логіки" (1901) [9], у статті 
під назвою "Виховання і навчання" (1904) [10], підбірці практичних рекомендацій для майбутніх 
педагогів "Екзаменаційні вимоги для кандидатів на вчителів середніх шкіл" (1911) [11], а також у низці 
дидактичних розробок з окремих питань викладання предметів філософії та вступу до філософії у 
середніх школах і організації навчального процесу. 

Казимир Твардовський прагне розмежувати фізичні і психічні види діяльності, однак зрештою 
виділяє в окрему групу ще й діяльність психофізичну як таку, що поєднує в собі і фізичну, і психічну. До 
психофізичної групи Твардовський відносить, поряд з гуманітарними науками, педагогічну науку і 
людську діяльність, пов'язану із здобуттям і передачею знань і досвіду. Процес навчання, на його 
переконання, має на меті позитивну реалізацію прагнення людини до пізнання, яка є неодмінною умовою 
інтелектуального розвитку, що, відповідно, базується на формуванні та вдосконаленні інтелектуальних 
здібностей — як того, хто вчиться, так і того, хто навчає. Отже, наукова теорія пізнання у Казимира 
Твардовського є методологічною основою діяльності обох суб'єктів навчального процесу [12:5-6]. 

Розуміння філософії як, насамперед, "філософії психології мислення" - одна з основних теоретичних 
складових педагогічної майстерності К. Твардовського. На його переконання, вміння бачити і відчувати 
навчальний матеріал з позиції того, на кого спрямована його діяльність — тобто, учня чи студента - є 
базовою умовою успішної реалізації педагогом своїх професійних цілей і завдань [13:378]. 

Чільне місце у дидактичному сегменті системи педагогічних поглядів Казимира Твардовського 
посідає постать учителя, умови й організація його професійної підготовки та діяльності. Фах учителя він 
трактує як особливо важливе покликання. Ця професія, як вважає вчений, вимагає не лише так званого 
вродженого "дару навчання", а й ґрунтовних теоретичних знань і відповідної практичної підготовки. 
Оскільки варіативність інформації та наукових знань постійно збільшує варіативність методів навчання, 
то зростають і вимоги до вчителя. На переконання К. Твардовського, кваліфікований учитель 
зобов'язаний досконало володіти найрізноманітнішими методами, уміти здійснювати оптимальний вибір 
їх на кожному етапі навчального процесу. Змінювати їх, на його думку, слід легко і миттєво, враховуючи 
обсяг і складність навчального матеріалу, а також контингент учнів і хід самого заняття. 

Успішне виконання педагогом своїх головних завдань можливе, вважає вчений, лише за умови 
дотримання у навчальному процесі головних дидактичних принципів, а саме: наукової цілісності 
навчального матеріалу, переходу від вивчення простіших понять та явищ до складніших і грунтуванні 
нових знань на уже засвоєних учнями. Особливо важливою як для системного опанування учнями 
наукових знань, так і для чіткої організації праці педагога К. Твардовський вважає розробку детального 
планування лекційного курсу з кожного навчального предмета, яке неодмінно має містити у собі повну 
тематику занять і календарне прогнозування часу, затраченого на їх проведення. Учений закликає 
педагогів у процесі укладення такого планування керуватися такими принципами, як науковість, 
системність і доступність у засвоєнні навчального матеріалу. Проте він застерігає від жорсткого 
дотримання сформованого плану і радить підходити до його виконання з розумінням поточного стану 
вивчення учнями певної навчальної дисципліни. З огляду на це, а також зважаючи на необхідність 
врахування непередбачуваних змін, які можуть виникнути протягом навчального року, на його думку, 
варто дотримуватися гнучкого графіку проведення занять. Зокрема, вчений радить у навчальний план 
ввести до десяти додаткових (так званих резервних) лекцій, які б дали змогу використати можливий 
надлишок часу для поглибленого вивчення навчального курсу. 

Крім навчального плану. Казимир Твардовський висловлює побажання викладачеві вести ще й 
дидактичний щоденник, який містив би розробку ходу самого заняття, виходячи з обсягу відведеного 
навчального матеріалу. Такий щоденник виконує подвійну функцію: з одного боку, надає учителеві 
можливість для самоконтролю, а з іншого, дає змогу шкільній адміністрації стежити за професійним 
поступом педагога. 

Уміння чітко, ясно і зрозуміло повідомити навчальний матеріал, на переконання К. Твардовського, 
для професійної майстерності вчителя є не менш важливим, аніж саме володіння цим матеріалом. 
Логічність висловлювання педагога вчений вважає, по-перше, неодмінною умовою для оволодіння 
учнями потрібним обсягом знань і, по-друге, головною передумовою для набуття учнями відповідних 
умінь. Отже, в основу як матеріального, так і формального навчання вчений кладе логіку, на якій 
побудовані майже всі його дидактичні методи [14]. 

Наукові переконання, стійкі навики систематичної та послідовної роботи над собою, які 
сформувалися у Казимира Твардовського під час навчання у німецьких і авторійських університетах, 
стають вагомою основою для розвитку його педагогічної майстерності і наукової діяльності у 
Львівському університеті. Приступивши до педагогічної роботи, він відзначає для себе досить поверхову 
підготовку викладачів до занять, недостатній рівень професійної і педагогічної кваліфікації лекторів, що 
неминуче призводило до зменшення навчальної та наукової активності студентів. Боротися з такими 
тенденціями К. Твардовський вирішує з позиції викладача філософії, психології та педагогіки, 
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використовуючи оптимальний засіб – власний приклад ретельного і сумлінного ставлення до виконання 
своїх обов'язків. 

Свої теоретичні висновки і методичні розробки вчений і педагог апробує у власній викладацькій 
практиці. Як свідчить аналіз його практичної діяльності, спогади учнів і колег, він увібрав у себе 
найкращі риси викладача, володів високим рівнем педагогічної майстерності [15]. Його лекції 
користувалися серед студентів неабиякою популярністю. За свідченням університетської хроніки того 
часу, заняття професора часто переносили до більших аудиторій, а семінарські групи доводилося 
обмежувати до 50 осіб при понад сотні бажаючих [16:112-114]. Необхідність перенесення до більш 
просторих приміщень навчальних занять, а не повторного їх проведення, професор у своєму зверненні до 
ректора обґрунтовував неможливістю в деталях відтворити плин своїх думок  [17:112-115]. 

Навчальні заняття Казимира Твардовського були простими і зрозумілими, оскільки він пояснював 
усе, що могло б виявитися для студентів складним. Такий спосіб викладання філософських дисциплін на 
той час був унікальним. Про чіткість і простоту своєї мови лектор жартома твердив, що інакше б він сам 
не зрозумів, про що говорить. У ході лекції професор не ставив перед собою завдання привернути увагу 
студентів, не підвищував голос і не застосовував ораторських умінь, головний акцент ставився на 
поясненні й аналізі фактів та явищ. К. Твардовський був переконаним, що лише після ретельного і 
вичерпного роз'яснення суті нового і незрозумілого матеріалу можна у його вивченні просуватися далі 
[18]. 

Одним із головних своїх педагогічних завдань учений вважав привчання студентів до організації 
самостійної наукової роботи. Значного значення він надавав чіткому і повному розумінню студентами 
філософських і педагогічних творів як джерел їхніх знань. Конспектував потрібні праці у тезовому 
вигляді і радив це робити студентам. Для цього, як стверджував учений, насамперед слід зрозуміти текст, 
заглибившись у думки автора і спосіб їх подачі, після чого передати головний зміст власними словами. 
Крім конспектування Казимир Твардовський застосовував метод творчої інтерпретації як логічне 
продовження конспектування. Метою цього методу є ліпше розуміння студентами тексту, щоб мати 
змогу продовжити хід висловлених у праці думок, долаючи ті перешкоди, на яких зупинилася думка 
автора. Такі пошуки у наукових текстах визначальних суджень у поєднанні зі спробами їх подальшого 
індивідуального опрацювання і логічного продовження, на переконання К. Твардовського, сприятимуть 
розвитку творчої думки і вміння інтерпретувати чужі думки у конструктивному руслі [19: 378]. 

Прагнучи у ході навчального процесу залучити академічну молодь до систематичної і наполегливої 
праці, Казимир Твардовський зосереджує увагу не так на самому змісті навчальної дисципліни, як на 
методиці її подання студентам. Педагог визначає такі елементи цієї методики: аналіз і опрацювання 
змісту лекції з погляду рецепційних можливостей слухачів; чітке і зрозуміле формулювання засадничих 
понять і суджень; ясний і змістовно впорядкований виклад думок, який дає змогу слухачам опанувати 
їхній зміст; формування у студентів високих вимог щодо власної діяльності, а також внутрішньої та 
зовнішньої дисципліни; власна бездоганна поведінка викладача як приклад для студентів. 

Польський дослідник педагогічної думки Вінцентій Оконь цілком обгрунтовано називає Казимира 
Твардовського "учителем учених" [20]. Однак, на відміну від, скажімо, школи французького психолога 
Жана Піаже, далеко не всі учні Твардовського стали на науковий шлях свого вчителя. Лише деякі 
присвятили себе дослідженню філософських проблем (К. Айдукевич, 3. Завірський, Р. Інгарден, 
Т. Котарбінський, Я. Лукасевич, В. Татаркевич, Т. Чежовський). Чимало з них відчули своє покликання у 
царині інших наук — це психологи С. Балей, С. Бляховський, В. Вітвіцький, М. Кройц, педагоги 
Б. Наврочинський та К. Сосніцький, історики літератури і культури Ю. Кляйнер, М. Крідль, С. і 
3. Лемпіцькі, лікар та історик медицини В. Шумовський та ін. Таке розмаїття наукових уподобань 
численних вихованців видатного вченого свідчить, передусім, про непересічну педагогічну майстерність 
Казимира Твардовського й успішну реалізацію ним своїх дидактичних завдань. Його учні винесли зі 
школи свого наставника не стільки зміст власних наукових починань, скільки їхні принципи і методику 
до чого, зрештою, і прагнув сам педагог. 

Виховання майбутніх науковців – лише видима частина педагогічних успіхів Казимира 
Твардовського. Його виховним ідеалом була творчо мисляча особистість, яка була б здатною до 
відповідальної і систематичної праці, грунтованої на любові до обраної сфери діяльності. 
К. Твардовський був учителем широкого кола педагогів, підготовлених під його керівництвом до 
викладання у середніх навчальних закладах, студентів, які охоче відвідували його університетські лекції, 
учнів середніх шкіл, що навчалися за його підручником, а також громадськості, яка опосередковано 
перебувала під впливом діяльності цієї видатної людини [21:391-392]. 

Аналіз практичної діяльності видатного вченого-педагога, професора Львівського університету 
Казимира Твардовського дає підстави стверджувати про досягнення ним високого рівня педагогічної 
майстерності. Поєднавши здобуті наукові знання, вроджений педагогічний талант і прогресивну 
дидактичну методику, учений виховав цілу плеяду дослідників — фахівців широкого кола наукових 
дисципін. Будучи визнаним філософом, досвідченим психологом-практиком та одним із найвизначніших 
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педагогів свого часу, К. Твардовський зумів розробити і викласти у своїх працях концепцію власного 
бачення розвитку педагогічних явищ, шляхів вирішення актуальних дидактичних і виховних проблем, 
серед яких одне з чільних місць посідала проблема вдосконалення індивідуальної професійної 
майстерності вчителя. 

Дане дослідження, з огляду на рамки статті, не претендує на вичерпність аналізу педагогічного 
портрета Казимира Твардовського, а лише акцентує увагу на ключових компонентах проблеми. Більш 
грунтовно крізь призму наукових поглядів і педагогічної діяльності вченого розкрити питання теорії і 
практики вдосконалення педагогічної майстерності, оптимальної організації педагогічного процесу, а 
також гармонійної взаємодії у рамках систем "учитель-учень" і "викладач-студент" покликані наступні 
статті і дисертаційне дослідження автора. 
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ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ  ПЕДАГОГІВ  ЗА ДОПОМОГОЮ 
ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ 

Розглянуто шляхи використання електронної пошти для професійного розвитку педагогів-викладачів 
іноземної мови. Наведені переваги електронного дискусійного листа перед традиційним листуванням. 

Дані практичні рекомендації щодо використання електронного дискусійного листа. 

Використання нових інформаційних технологій, зокрема мережі Інтернет, електронної пошти тощо, 
може виявитись рішенням одного з  головних завдань освіти – формування педагогічної майстерності 
педагога. Що первинно: потреба у зміні та удосконаленні змушує освіту звертатись до новітніх 
технологій задля підвищення фахового рівня педагога чи нові інформаційні технології, що 
впроваджуються в освіту, викликають у ній зміни? Ці явища пов’язані: постійне самовдосконалення 
педагога вимагає нових, більш ефективних засобів навчання і звертається у своєму пошуку до новітніх 
технологій; а новітні технології, які вже  стали об’єктом наукових досліджень багатьох вчених, 
одночасно пропонують нові засоби навчання або стимулюють їх створення, цим самим виводячи процес 
формування педагогічної майстерності педагога на  високий сучасний рівень. Без cумніву одне, новітні 
технології так чи інакше находять свій шлях в цьому процесі, і цей процес залежить від розвитку 
суспільства, проте повинен спрямовуватись і регулюватись освітою. 

Здається, кожен сьогодні швидко "увійшов" у мережу Інтернет, але що ж це таке насправді, так звана 
"інформаційна автострада найвищого ґатунку"[1]? Не дуже просто відповісти на це запитання, але уявімо 
її собі як дивовижну всеохоплюючу сітку, де розташовані мільйони і мільйони комп’ютерів (і, звичайно, 
користувачів персональних комп’ютерів), що пов’язані один з одним, уявімо як простір, де кожного дня 
люди нашої планети обмінюються надзвичайно великою кількістю інформації, електронною 
кореспонденцією, новинами, фотографіями, різноманітними матеріалами та, що найважливіше, думками, 
власним професійним досвідом. Така практика використання мережі Інтернет педагогами в значній мірі 
допоможе їм у розв’язанні нагальної проблеми самовдосконалення взагалі, та професійної 
самопідготовки із використанням електронної пошти зокрема. Сучасний етап розвитку суспільства 
недарма отримав ознаку інформаційного, завдяки загальному розповсюдженню та щоденному 
використанню інформаційних комп’ютерних технологій майже в усіх сферах та на різних рівнях 
людського життя [2]. Актуальність матеріалу дослідження, викладеного нами у данній статті, 
визначається важливістю використання електронної пошти педагогами професійної школи, які 
викладають іноземну мову, з метою формування їх педагогічної майстерності. В Україні викладачі 
вищих навчальних закладів здебільшого звикли професійно "зростати", приймаючи участь у традиційних 
заходах: тренінгах, семінарах, майстернях, конференціях тощо.  Аналіз наукової літератури, здебільшого 
публікацій іноземних фахівців, вказує нам на вже достатньо довготривале успішне застосування 
педагогами електронної пошти для підвищення власного фахового рівня, розвитку загальної культури та 
набуття педагогічного досвіду[1, 4, 5, 6]. Головним завданням данної статті є показати як можна 
педагогам вищих навчальних закладів скористатися можливостями електронної  пошти з метою 
формування власної педагогічної майстерності. Найшвидший, найлегший та безпосередній шлях 
використання електронної пошти педагогами професійної школи - це користування нею як 
"інструментом"[5]  для власних досліджень; як допомогою у зібранні учбового матеріалу; як засобом для 
співпраці; як чудовою можливістю удосконалити власну педагогічну майстерність відповідно таким її 
критеріям, як науковість, педагогічна доцільність, результативність, демократичність, творчість 
(оригінальність)[9]. Все, що потрібно, - власний комп’ютер (вдома чи на робочому місці), підключений 
до мережі Інтернет. Цей один комп’ютер в змозі швидко й легко з’єднати нас із тисячами інших 
викладачів англійської як іноземної по всьому світу, із провідними науковцями, а також із величезним 
банком даних наукових бібліотек, ресурсних ценрів, освітніх консорціумів, фондів тощо. Як це 
спрацьовує насправді? Наведемо лише кілька прикладів із досвіду роботи зарубіжних колег. Викладачі із 
багатьох країн світу щоденно обмінюються думками, постійно приймаючи участь у міжнародних 
дискусійних групах. Пізніше вони разом друкують міжнародний студентський журнал, дають йому 
назву, роблять його дизайн. (Журнал Wings, Угорщина). У Нью Йорку, США, вчительці були 
запропоновані години з курсу англійської мови для іспаномовних студентів, але вона зовсім не мала 
досвіду для цього. Тоді вчителька відіслала електронною поштою своє запитання на адресу дискусійного 
листа для вчителів англійської мови і за 24 години  отримала велику кількість конкретних пропозицій від 
колег з усього світу [7]. Викладач з Японії мала намір опрацювати із своїми студентами твір - шедевр 
світової класичної літератури. Але вона не мала друкованого варіанту (підручника). Вона надіслала свій 
запит у дискусійну групу і за короткий проміжок часу одержала корисну інформацію від колег щодо 
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Інтернет-ресурсу, за допомогою якого можна було б задовольнити свої професійні потреби і вирішити 
нагальне питання відсутності необхідного навчального матеріалу. Викладачеві вдалося знайти твір за 10 
хвилин у мережі Інтернет, використавши свій персональний комп’ютер[7].  

Викладачі вищих навчальних закладів Фінляндії, США, Гонг Конгу приймали участь у міжнародному 
проекті щодо пошуку шляхів вирішення проблем навчання студентів англійської мови як другої 
іноземної [8].  

Місце, з якого можна починати, - це дискусійна група, чи дискусійний лист (List) для вчителів/ 
викладачів англійської як іноземної мови TESL-L (Teachers of English as a Second Language-List)[7]. 
Вступ до цього електронного дискусійного листа порівнюється із наданням доступу до досвіду фахівців, 
матеріалів та ресурсів, що були зібрані та досі збираються  величезною кількістю педагогів по всьому 
світу. TESL-L був заснований у 1991 році з метою забезпечення викладачів швидким, зручним, 
зорієнтованим за різноманітними темами дискусійним форумом, що фокусує свою діяльність на 
забезпеченні зацікавлених осіб, тобто педагогів, інтерактивним простором для професійного спілкування 
(онлайн та офлайн режими), публікації у електронних засобах наукових статей, навчальних матеріалів,  
творчіх наробок фахівців з викладання англійської як іноземної мови. В 1992 році цьому проекту був 
наданий грант Міністерства освіти США, Фонду Розвитку Освіти, який допоміг швидкому зміцненню та 
все більшому набранню обертів так необхідному багатьом викладачам ресурсу. TESL-L має власних 
керівників: Антея Тіллер, Сьюзан Саймон (Сіті Університет, Нью Йорк) та Том Роб (Кіото Університет, 
Японія). Багато інших волонтерів та тисячі викладачів, які приймають участь у форумі, надали значно 
допомогли  створенню та розвитку цього ресурсу. Більш ніж чотири тисячі вчителів приблизно із 70 
країн світу, у тому числі з України, є членами TESL-L, таким чином перетворюючи його на найбільший 
електронний дискусійний форум у світі. Його засновник Антея Тіллер отримала спеціальну подяку на 28 
щорічній Конвенції вчителів іноземної мови як другої іноземної TESOL, яка відбулась у 1994 році, 
(членом цієї міжнародної організації Україна є також, а президентом TESOL-Україна являється мій 
безпосередній керівник – завідувач кафедри ділової іноземної мови факультету бізнесу та права 
Технологічного університету Поділля доцент Люлькун Н.А.), за великий внесок у створення і розвиток 
електронного дискусійного форуму, який допоміг педагогам  сформувати  власні професійно  значимимі 
особистісні  риси і якості й усвідомити  гуманістичні  позиції – необхідні умови педагогічної 
майстерності[9]. 

Уявіть собі, що ви починаєте викладати зовсім новий для вас курс, ви не маєте рації щодо 
підручників, їх рівнів (початковий, середній, високий) тощо. Можливо, ви маєте питання стосовно 
переваг або недоліків окремих методів. А, можливо, ви хотіли б дізнатися про нові тенденції щодо 
методики викладання другої мови. На TESL-L у педагогів є реальна можливість задати питання з 
проблем, які виникають на заняттях майже щодня. І вже за 24 години близько одного десятка викладачів 
прокоментують ситуацію, нададуть свої пропозиції, порадять найлегший та найцікавіший вихід із будь-
якої ситуації професійного характеру. Звичайно, викладачі мають можливість не лише ставити свої 
запитання. Ми можемо ділитися власними ідеями й досвідом та активно співпрацювати із колегами з 
усього світу для подальшої колективної розробки все нових й нових відповідей на актуальні питання з 
методики викладання іноземної мови, форм організації занять, засобів, що використовуються у 
навчальному процесі, наукових досліджень, експериментів та інше. 

Отже, TESL-L - це електронний дискусійний лист. Такі та  подібні йому електронні дискусійні листи 
мають назву LISTSERV, і назва ця походить від спеціального програмного забезпечення LISTSERV[7]. 
Тисячі членів TESL-L розмістили тут данні про себе, надали власні електронні адреси у 
комп’ютеризований лист, отже електронні повідомлення можуть бути надіслані кожному. Нижче 
наведені переваги такого електронного дискусійного листа перед традиційним листуванням: простота: 
повідомлення надсилаються усім членам листа лише одним натисканням на клавішу, ніж оформленням 
величезної кількості поштових конвертів; швидкість: незважаючи на довжину шляху, яку електронне 
повідомлення має здолати, щоб дістатися адресата, вся процедура займе лише кілька хвилин, замість усіх 
потрібних днів, тижнів, яких потребує звичайний лист; вартість: більшість електронних повідомлень 
відсилаються безкоштовно, так як багато вищих навчальних закладів, різних установ вже мають угоди, 
що дозволяють їм вільне та безкоштовне користування Інтернетом, приймати участь у фахових 
програмах, тощо; доступність: тисячі членів електронного листа мають доступ до участі у проекті. 

Спробуємо дати основні поради щодо спілкування у електронних дискусійних листах. Отже, по-
перше, повідомлення мають бути короткими за об’ємом та дотримуватись конкретної теми, що 
обговорюється. Велика кількість викладачів англійської мови як другої іноземної зацікавленні у 
обговоренні особливої теми/ тем, чи хотіли б змінити теми/ тему дискусії на інші, а також доповнити вже 
існуючу тематичну низку новими власними ідеями. Для того, щоб приєднатися до обговорення цих та 
багатьох інших тем форуму,  потрібно лише стати членом TESL-L та надіслати електронне 
повідомлення, вказавши свої ім’я та прізвище (sub TESL-EJ yourfirstname yourlastname) за такою 
електронною адресою: listserv@cmsa.berkeley.edu[7]. Реєстрація є абсолютно безкоштовною. По-друге, 
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викладання думок з питання по темі  має бути чітким, зваженим, по суті проблеми, і вже з перших рядків 
вашого повідомлення іншим учасникам дискусії має бути зрозумілим зміст надрукованого, вони із 
самого початку вирішують для себе: читати його чи просто перейти до іншого повідомлення. Нарешті, 
якщо ви вирішили вийти з форуму, припинити свою участь дискусійному листі, потрібно зробити це 
ввічливо та люб’язно. Листування електронною поштою, яке відображало безлике, швидке спілкування 
тисяч різних людей з усього світу, зумовлює миттєвий, вільний, але також безликий обмін ідеями. Це 
може бути причиною непорозумінь. Велика кількість електронних дискусійних форумів виявилась дуже 
"неприємною"[7] як результат постійних чвар і суперечок. TESL-L відомий як один з найбільших 
форумів, який створює атмосферу приємну для спілкування та обміну ідеями. Кожний електронний 
дискусійний форум розробляє та впроваджує власні правила гарних манер спілкування. Загалом повна 
інформація щодо етикету та "правил поведінки" подається у привітальному повідомленні форуму і його 
слід читати та вивчати дуже ретельно.  

Отже, сама процедура так званого  "входження" до електронного дискусійного форуму та робота у 
ньому є не надто складною й тривалою, якщо педагог має бажання  поділитися думками професійної 
спрямованості із фахівцями по всьому світу, якщо хоче надати чи отримати кваліфіковані поради з 
питань методики викладання іноземної мови. В значній мірі це скорочує часові та грошові витрати 
викладача, а отже є найбільш прийнятним та придатним  засобом для його постійного творчого  пошуку, 
для досягнення педагогом високого фахового рівня, загальної культури, набуття ним професійного 
досвіду – підгрунтя для формування педагогічної майстерності педагога. Проте, як і будь-яка галузь, що 
досліджується, використання електронної пошти для підготовки педагогів професійної школи потребує 
подальших наукових розвідок у різних напрямках (психологічний, психолінгвістичний, 
культурологічний тощо). Нагальність та зростаюча необхідність у даних наукових дослідженнях 
відкривають нові перспективи подальшого використання сучасних інформаційних технологій як 
ефективного й заощадливого помічника педагога професійної школи. 
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МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ У ВИВЧЕННІ ОСНОВ 
ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ  

Розглядається методика реалізації диференційованого підходу у вивченні основ штучного інтелекту на 
прикладі теми "Знання у системах штучного інтелекту"  

Одним із найважливіших компонентів розвитку сучасних інформаційних технологій є створення та 
використання систем штучного інтелекту. Попит на такі технології стрімко зростає. Активно 
розробляються та впроваджуються системи сканування і розпізнавання тексту; нагальними постають 
проблеми створення комп’ютерних словників національних мов, машинного перекладу з однієї мови на 
іншу тощо. Це насамперед пов’язано з розвитком глобальної інформаційної мережі Internet і 
підвищенням рівня комп’ютеризації управління всіх сфер людського життя. Вивчення інформатики на 
фізико-математичному факультеті педагогічного ВНЗ передбачає розгляд питань зі штучного інтелекту, 
проте зміст і методика їх навчання потребує подальшого вдосконалення. 

Особливу роль в розробці питань навчання основ штучного інтелекту відіграли праці: з теорії 
штучного інтелекту та практики розв’язування його задач (А.М. Аверкін, А.А. Бакаєв, І. Братко, Н.Н. 
Єфімов, Ж. Л. Лорьєр, Дж. Малпас, Д. Марселлус, Д.А. Поспєлов, Г.С. Поспєлов, Л. Стерлінг, Дж. Стобо, 
П. Уінстон, В.С. Фролов); з навчання інформатики студентів педагогічних ВНЗ, з удосконалення 
підготовки фахівців в умовах нових інформаційних технологій, з методики вивчення інтелектуальних 
систем у середній школі (Н.В. Апатова, Н.Р. Балик, В.Ю. Биков, А.Ф. Верлань, А.М. Гуржій, П. Єршов, 
М.І. Жалдак, В.Г. Житомирський, Ю.О. Жук, І.С. Іваськів, В.А. Ізвозчиков, В.І. Клочко, Е.І. Кузнєцов, 
О.А. Кузнєцов, М.П. Лапчик, Ю.І. Машбиць, В.М. Монахов, Н.В. Морзе, С.А. Раков, Ю.С. Рамський, 
Ю.В. Триус та ін.).  

Аналіз стану навчання основ штучного інтелекту в практиці вищої педагогічної школи показує, що 
рівень сформованості знань та особливо практичних умінь студентів, їхньої самостійності, готовності до 
подальшої самоосвіти значною мірою не відповідає вимогам сьогодення; в умовах обмеженої кількості 
годин, традиційної організації навчального процесу відмічається складність, а іноді й неможливість 
ґрунтовного розгляду вказаних питань під час вивчення інформатики.  

Нами запропонована методика навчання основ штучного інтелекту [1], яка реалізує диференціацію за 
змістом на різних спеціальностях та рівнем програмних вимог на кожній спеціальності фізико-
математичного факультету з впровадженням спеціально розробленої методичної системи, що включає 
модульну побудову даного курсу, рейтинговий контроль знань і відповідне методичне забезпечення. 

Розглянемо більш докладніше запропоновану методику на прикладі теми "Знання у системах 
штучного інтелекту". Однією з умов вибору саме цієї теми є те, що розгляд її питань входить до 
запропонованих нами змістових ліній окремо для спеціальності "інформатика" та для інших 
спеціальностей фізико-математичного факультету. Крім того, дана тема входить до складу навчального 
модуля "Штучний інтелект. Інтелектуальні системи", який, як ми вважаємо, є одним із ключових модулів 
під час навчання основ штучного інтелекту. Розгляд цієї теми є важливим з огляду на вивчення вказаних 
питань у середній загальноосвітній школі та методики навчання майбутніх учителів інформатики.  

Під час вивчення вказаної теми ставиться мета: 
1. Ознайомити студентів з проблематикою подання знань в інтелектуальних системах. 
2. Обґрунтувати необхідність та важливість ознайомлення студентів з складовими роботи зі 

знаннями, моделями подання знань в інтелектуальних системах. 
3. Розглянути поняття чотирьох основних моделей подання знань: "логічна модель", "семантична 

мережа", "фрейми", "правила продукцій". 
4. На базі різнорівневих теоретичних завдань та практичних вправ сформувати у студентів уміння 

подавати знання при розв’язуванні задач зі штучного інтелекту на Турбо-Пролозі версії 2.0 з використан-
ням правил продукцій, семантичних мереж і фреймів. 

Доцільно розпочати процес вивчення нових питань з оглядово-настановної лекції. Слід зазначити, що у 
рамках модуля "Штучний інтелект. Інтелектуальні системи" для спеціальності "інформатика" нами 
передбачено 6 лекційних годин, а для інших спеціальностей – 4 години. Тому на розгляд питань з обраної для 
експерименту теми рекомендується відповідно виділити 2-3 години для лекції на першій спеціальності і 2 
години – на інших спеціальностях. 

Розпочати викладення матеріалу можна з актуалізації опорних знань та певної цільової установки. На 
попередній лекції зі студентами було розглянуто поняття штучного інтелекту: з одного боку, як 
наукового напрямку, а з іншого, – як властивість штучних (інтелектуальних) систем. При цьому 
характерною рисою інтелектуальної системи є те, що вона має імітувати процес навчання людини, за 
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яким мозок без зміни процесів життєдіяльності і без функціональних порушень його різних відділів 
здатен сприймати все нові та нові знання. А що ж слід розуміти під поняттям "знання"? 

У курсі інформатики студенти вже ознайомилися з роботою і призначенням прикладного 
програмного забезпечення, за допомогою якого сьогодні здійснюється автоматизація управлінської, 
виробничої, офісної та інших видів роботи, де необхідні збирання, зберігання, обробка, одержання і 
передача інформації. Разом з тим у вказаному курсі особлива увага приділялася поняттю файла як 
програми або організованої сукупності цифрових, алфавітно-цифрових та інших даних, що 
використовують певні області пам’яті дискового простору. При цьому ключовим виступало поняття 
"дані".  

Слід окремо вказати, що у вивченні основ програмування значна увага приділялась не стільки роботі 
з даними, скільки розгляду процедур для роботи з ними. Ця особливість відслідковується з самого 
початку розвитку програмування, яке спиралось на первинність процедур і вторинність даних. 
Процедури відображали спосіб розв’язування задачі, активізували необхідні дані, що пасивно лежали у 
пам’яті системи. 

Доцільно поставити студентам ряд запитань, які б дозволили нагадати їм про те, що для людини 
характерною є активність у процесі пізнання оточуючого світу, набуття нових знань. При цьому слід 
використати міжпредметні зв’язки пропедевтичного характеру, зорієнтувавши студентів на відповідні 
питання теорії пізнання, що розглядались раніше у вивченні курсів філософії, педагогіки та психології: 
"Що зумовлює необхідність постановки та вирішення пізнавальних задач перед людиною у процесі 
розвитку? Що викликає потребу людини у використанні певних процедур для розв’язування вказаних 
задач?" і т.п. (Людина використовує ті чи інші процедури тому, що для когнітивних структур у пам’яті 
людини характерна внутрішня активність). 

Отже, знову слід повернутися до розгляду поняття знання, акцентувавши увагу студентів на те, що 
здатність людини мислити, розв’язувати творчі, інтелектуальні задачі нерозривно пов’язана з її 
знаннями. При цьому доцільно запропонувати ряд питань, стосовно того, що розуміється під 
інформаційною та математичною моделлю і чи містить вона конкретний зміст задачі (модель за 
допомогою формул описує задачу, що розв’язується, при цьому суть моделюючого процесу знаходиться 
поза моделлю), чи трапляються в життєдіяльності людини завдання, вирішення яких не підлягають 
моделюванню (ідентифікація малознайомої людини за обличчям, інтуїтивне розв’язування задач та 
проблем тощо), яких завдань у творчій діяльності людини більше: тих, які можна змоделювати, чи тих, 
які моделюванню не підлягають (більше останніх), навести приклади проблемних галузей діяльності 
людини, для яких створення математичних моделей є складним, а іноді і неможливим (історія, 
література, медицина тощо), які прикладні програми, що використовувалися у курсі основ інформатики, 
імітують процес інтелектуальної діяльності людини (системи розпізнання друкованого, рукописного 
тексту, усної мови, системи перевірки орфографії з можливостями доповнення невідомого слова у різних 
відмінках, часі, числі, особах тощо). 

Після цього студентам можна запропонувати дати відповідь на питання про те, що таке знання, або 
вказати на відмінності між даними та знаннями. Практика викладення лекційного матеріалу у такий 
спосіб свідчить про досить активні спроби студентів знайти відповіді на запропоновані питання.  

Узагальнюючи відповіді студентів, можна сказати, що з позицій математичного моделювання 
більшість галузей людської діяльності виявляються або важкими для формалізації, або взагалі їй не 
піддаються. Поза межами формалізації поки що виявляються змістовні конкретні задачі вчених, 
інженерів, керівників, проектувальників тощо. Отже, головна проблема полягає у тому, що математична 
модель передбачає в основному роботу з даними, а людська діяльність пов’язана з роботою зі знаннями. 
Тому і про інтелектуальні системи можна говорити як про системи, що базуються на знаннях.  

На сьогодні не має загальновизнаного формального означення поняття "знання". На нашу думку, 
студентам можна запропонувати таке тлумачення поняття "знання": "вважається, що знання, це факти, 
відомості, характерні для оточуючого світу (предметної галузі), процедури і правила маніпулювання 
фактами, а також інформація про те, коли і як слід застосовувати правила і процедури" [2:61]. Разом з 
тим, студентам можна повідомити про інші тлумачення поняття знання, вказавши конкретні джерела 
такої інформації: [3:8; 4:20; 5:33-34; 6:428; 7:56]. Додатково слід наголосити на тому, що кожна 
предметна (проблемна) область діяльності може бути описана у вигляді сукупності відомостей про 
структуру цієї області, що базуються на її характеристиках, процесах, які проходять у ній, а також про 
способи розв’язування задач, що виникають в області. Всі ці відомості утворюють знання про предметну 
область [3:8].  

Студенти мають знати, чим відрізняються знання від даних. Зважаючи на те, що у тлумаченні поняття 
"дані" теж не має одностайності, можна запропонувати таке описання: "Дані – це відомості про стан 
будь-якого об’єкта, подані у формалізованому вигляді для обробки або вже опрацьовані" [2:61]. Дані 
можуть бути не тільки числовими (статистичними), а й подані у іншій формі, наприклад, символьній. 

Як дані, так і знання мають спільні ознаки (внутрішня інтерпретованість, рекурсивна 
структурованість тощо). Але існує цілий ряд ознак, за якими знання відрізняються від даних. 
Принциповою відмінністю є те, що дані - первинна "пасивна" інформація, що вводиться до 
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інтелектуальної системи, а знання - активні, і протиріччя, які містять знання зумовлюють цю внутрішню 
активність знань, що спрямована на усунення протиріч.  

Головним із завдань в області штучного інтелекту є створення таких систем, які, з одного боку, 
можуть використовувати велику кількість знань, що передаються їм спеціалістами, а з другого, - здатні 
вести діалог з користувачем та пояснювати свої власні висновки. Варто зазначити, що у матеріалі даної 
лекції ми не даємо докладне описання бази знань інтелектуальної системи. Вважаємо можливим та 
доцільним розглянути поняття "база знань" при докладному вивченні експертних систем (функціональна 
структура, модель ЕС), як окремої групи інтелектуальних систем. У такому випадку база знань, з одного 
боку, розглядається у складі інших компонентів експертної (інтелектуальної системи), а з іншого, - 
дозволяє бачити її як частину відкритого програмного коду мовою Турбо-Пролог на конкретному 
прикладі розробленої нами демонстраційної моделі експертної системи "Транспорт".  

Як зазначає А.М. Аверкін, робота зі знаннями покладена в основу сучасного періоду розвитку 
штучного інтелекту [3:8]. Тому важливо зі студентами розглянути складові роботи зі знаннями: здобуття 
знань з різних джерел; одержання знань від професіоналів; подання знань у пам'яті інтелектуальної 
системи; маніпулювання знаннями; пояснення на основі знань. 

З урахуванням профільної диференціації, програмних вимог щодо знань студентів спеціальностей 
"математика і інформатика", "фізика і інформатика", необхідно розглянути питання типізації знань. На 
інших спеціальностях розгляд вказаних питань не передбачався визначеною змістовою лінією. 

Наступний матеріал лекції має бути однаковим для розгляду на всіх спеціальностях. Він стосується 
інформування студентів щодо моделей подання знань у системах штучного інтелекту (логічні моделі, 
семантичні мережі, фрейми, правила продукцій). При розгляді моделей слід акцентувати увагу на 
особливостях, перевагах та недоліках використання кожної з моделей для подання знань в 
інтелектуальних системах. Поряд із цим доцільно навести приклади використання моделей до 
розв’язування конкретних задач та відповідні програми мовою Турбо-Пролог.  

Після розгляду моделей подання знань слід зазначити, що існує розуміння поділу різноманітних 
моделей подання знань на логічні і евристичні. Наприклад, базуючись на твердженні про те, що у будь-
якій конкретній системі продукцій використовується модель виведення із заданої системи посилок за 
допомогою фіксованої системи правил, така модель подання знань поряд із численням предикатів 
розглядається як приклад логічної моделі [2:70]. Поряд із цим існує розуміння правил продукцій як 
евристик [4:20], вказується, що у деяких предметних областях (наприклад, медична діагностика) 
переважають "м’які" або імовірнісні знання, подання яких реалізують модифікованими "якщо-то" 
правилами, доповнюючи їх логічну інтерпретацію імовірнісною оцінкою. 

Таким чином, ми підводимо студентів до розуміння того, що в області систем подання знань для 
розв'язування задач штучного інтелекту об’єктивно зумовленою є розробка гібридних моделей, які 
об'єднують системи продукцій, семантичні мережі, фрейми з прологоподібними засобами логічного 
виведення. Інтеграція семантичних і логічних механізмів, між якими відбувається обмін інформацією у 
процесі виведення, розширює можливості моделі подання знань та дозволяє розв'язувати задачі, які не 
можуть бути розв'язані за допомогою кожного окремо взятого засобу.  

При викладенні лекційного матеріалу на спеціальності "інформатика" слід навести приклади реалізацій 
систем подання знань, надати оглядову інформацію про інструментальні системи, оболонки систем тощо.  

Після завершення лекції викладач визначає відсутніх студентів, яким, згідно розробленої рейтингової 
системи, буде зменшено загальну кількість залікових одиниць за відвідування лекцій, та називає 
студентів, активність яких під час проведення лекції відмічена певною кількістю одиниць активності 
навчальної діяльності. 

Виділені нами різнорівневі програмні вимоги до знань та умінь студентів як обов’язкових результатів 
навчання основ штучного інтелекту [1:74-94] мають бути конкретизовані через навчальні задачі [1:60]. 
При цьому основним полем застосування теоретичних знань та набуття умінь у вивченні штучного 
інтелекту є розв’язування конкретних учбових задач. Основний акцент у формування належного рівня 
знань, набуття та закріплення відповідних вмінь ми перенесли на лабораторні роботи, розглядаючи їх як 
основну змістову, навчально-організаційну одиницю навчального модуля. З огляду на зазначене, 
продовжимо розгляд теми "Знання у системах штучного інтелекту" на матеріалі лабораторної роботи 
"Моделювання знань за допомогою Турбо-Прологу". На роботу відводилося 4 академічні години.  

Метою лабораторної роботи передбачалося закріплення теоретичних знань з 2-х лекційних тем 
"Поняття штучного інтелекту", "Знання у системах штучного інтелекту", набуття студентами вмінь 
подавати знання під час розв’язування задач зі штучного інтелекту за допомогою Турбо-Прологу версії 
2.0 з використанням правил продукції, семантичних мереж, фреймів.  

Студентам пропонувалися контрольні питання та завдання теоретичної частини 2-х рівнів складності 
для спеціальностей "математика", "фізика", доповнені додатковими питаннями на 3-му рівні для 
спеціальності "інформатика". При цьому студент сам вказував, на якому теоретичному рівні він 
захищатиме виконану лабораторну роботу з урахуванням того, що рівень виконаної практичної частини 
мав відповідати обраному студентом теоретичному рівню. 
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За вибором викладача студентам пропонувалось одне із питань першого рівня. Якщо студент 
відповідав правильно, вважалося, що він засвоїв знання на 1-му рівні і відповідь оцінювалась у 6 з.о. 
Інакше студенту відмічалася невдала спроба захисту і він відправлявся для повторної підготовки до 
захисту.  

На другому рівні відповідь оцінювалась від 7 до 9 з.о. згідно критеріїв, наведених у табл. 1.  
У випадку, коли студент під час відповіді не зміг одержати залікових одиниць, йому пропонувалося 

захищати теоретичну частину на 1-му рівні або, у разі його відмови, дана спроба захисту вважалася невдалою 
і студент повторно готувався до нової спроби. Поряд із цим практикувався сумісний захист теоретичної 
частини лабораторної роботи студентами у складі мікрогрупи із 2-3 осіб.  

На третьому рівні, як і на попередніх, пропонувалося одне із питань для відповідного захисту 
лабораторної роботи. Крім того, студент мав бути готовий до відповіді на будь-яке питання з 1-го та 2-
го рівня. Під час відповіді студенту дозволялося користуватися написаними тезами. Практикувалося 
також подання відповіді у формі письмового реферату; при цьому додатково залучався один із 
студентів, що теж передбачав захищати роботу на 3-му рівні. Він виконував роль опонента: аналізував 
відповідь, вносив зауваження, формулював уточнюючі та додаткові питання тощо та вносив 
пропозиції викладачу щодо оцінювання відповіді товариша. Викладач оцінював сумісну роботу 
кожного із двох студентів певною кількістю залікових одиниць з проміжку у 10-15 одиниць (див. 
табл. 1). За невдалим захистом, навіть за наявності тез чи реферату, студенту пропонувалося здійснити 
захист роботи на 2-му рівні або перенести захист на наступну спробу.  

Таблиця 1. 
Оцінювання знань та вмінь студентів за результатами виконання лабораторної роботи 

"Моделювання знань за допомогою Турбо-Прологу"  
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Критерії оцінювання 

Теоретична частина роботи: завдання та контрольні питання. 
І 6 6 правильна відповідь;  

7 неповна відповідь та неповні або неточні відповіді на додаткові запитання; 
8 неповна відповідь, правильні відповіді на додаткові запитання; ІІ 7-9 
9 повна правильна відповідь;  

10 неповна та неточна відповідь, правильні і повні відповіді на додаткові питання з 1-го 
та 2-го рівнів; 

12 неповна та неточна відповідь, правильні відповіді на додаткові запитання 3-го рівня; ІІІ 10-15 

15 повна і правильна відповідь або змістовна робота у якості опонента. 
Практична частина роботи. 

І 12 12 успішний захист виконаної роботи; 

13 
значні неточності і грубі помилки при виконанні роботи, не виправлені під час 
захисту, що призводило до додаткового розгляду виконаної студентом роботи на 1-
му рівні; 

15 значні неточності і помилки, допущені під час виконання роботи, що виправлені у 
ході захисту; 

18 допущені незначні неточності під час виконання та захисту роботи; 

ІІ 13-21 

21 бездоганне виконання та захист роботи; 

22 неадекватний вибір моделі подання знань та відсутність можливості модифікації 
бази знань за наявної можливості щодо її наповнення; 

24 неповна реалізація на Турбо-Пролозі обраної моделі подання знань та відсутність 
можливості модифікації бази знань за наявності можливості щодо її наповнення; 

27 
неповна реалізація на Турбо-Пролозі обраної моделі подання знань за умови 
забезпечення можливості проведення роботи з наповнення та модифікації бази 
знань;  

ІІІ 22-33 

33 адекватний вибір моделі подання знань, достатня повнота її реалізації на Турбо-
Пролозі та можливість проведення роботи з наповнення та модифікації бази знань. 

 
Завдання практичної частини були присвячені питанням моделювання знань в інтелектуальних 

системах. 
На першому рівні, що передбачав сумісну роботу підгрупи студентів (до 13 осіб), пропонувалося 

подати знання за допомогою правил продукцій та семантичної мережі. При захисті виконаного 
практичного завдання даного рівня студент мав подати викладачу текст створеної програми, приклади 
запитів до програми та відповіді компілятора. При цьому від студента вимагалось уміння відтворення 
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описання природною мовою фраз програми, пояснення роботи стандартних та нововведених предикатів. 
Успішний захист передбачав одержання студентом 12 з.о. (див. табл. 1).  

Завдання другого рівня передбачало сумісну роботу студентів у складі мікрогрупи із 2-х осіб. Захист 
виконаного практичного завдання 2-го рівня вимагав від студента подання тексту створеної програми, 
прикладів запитів до програми та відповідей на них. Крім уміння описувати природною мовою фрази 
програми, пояснювати роботу стандартних та нововведених предикатів від студента вимагалось 
докладне пояснення роботи правила, що дозволяє вносити зміни до бази знань, проведення аналізу 
фреймового подання знань з огляду на можливі ситуації, які не передбачені розробленою програмою, 
прогнозування модифікації тексту програми, зумовлену потребою врахування вказаних ситуацій. Якщо 
за такого аналізу чи прогнозу студент допускав грубі помилки, то йому пропонувалося модифікувати 
програму та на прикладах пересвідчитися у неправильності викладених міркувань, провести повторний 
аналіз і прогноз ситуацій. За виконану роботу студент  одержував від 13 до 21 з.о. (див. табл. 1).  

На третьому рівні для спеціальності "інформатика" студентам було поставлено завдання самостійно 
дібрати тему з геометрії або алгебри та початків аналізу курсу середньої загальноосвітньої школи, 
дібрати відповідну модель подання знань, реалізувати її засобами мови, змоделювати роботу з 
наповнення та модифікації розробленої навчальної бази знань. Робота студента оцінювалась у діапазоні 
від 22 до 33 з.о. (див. табл. 1).  

Зазначимо, що невдалі спроби захисту на кожному із рівнів теоретичної або практичної частини 
лабораторної роботи призводили до штрафних санкцій [1:110]. При цьому одиниці активності навчальної 
діяльності [1:106] додатково виставлялись за консультаційну роботу під час виконання лабораторної 
роботи: студентам пропонувалося письмово вказати 3 прізвища тих осіб, які надали їм найбільше 
практичних порад та консультацій. Ті студенти, прізвища яких були вказані, у залежності від кількості 
повторів прізвища, одержували від 1 до 6 таких одиниць. 

Для виконання теоретичних завдань і практичних вправ з розглядуваної теми студентам 
рекомендували відповідні джерела методичної і спеціальної літератури.  

Результати експериментального навчання засвідчили, що запропонована методика реалізації 
диференційованого підходу у вивченні основ штучного інтелекту дозволяє: 

- індивідуалізувати та інтенсифікувати процес навчання; 
- студентам, що мають різний рівень здібностей, ефективно досягти базового і підвищеного 

(спеціальності "математика", "фізика"), мінімально-базового, базового і поглибленого (спеціальність 
"інформатика") рівня знань з основ штучного інтелекту та набути різнорівневих умінь розв’язування 
задач зі штучного інтелекту з використанням мови логічного програмування ПРОЛОГ. 
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О.М. Спирин. Методика реализации дифференцированного подхода при изучении основ 
искусственного интеллекта. 

Рассматривается методика реализации дифференцированного подхода при изучении основ 
искусственного интеллекта на примере темы "Знания в системах искусственного интеллекта".  

O.M. Spirin. Methods of realization of a differentiated approach in the study of the essentials of artificial 
intelligence. 

The article features methods of realization of a differentiated approach in the study of the essentials of artificial 
intelligence on the example of the subject "Knowledge in artificial intelligence systems". 
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ОДНОДІТНА СІМ`Я ЯК СЕРЕДОВИЩЕ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 

У статті розглядається виховний потенціал сучасної української однодітної сім ї̀ з урахуванням 
історичного досвіду родинного виховання 

У суспільстві  зростає соціальна цінність сім`ї у вихованні та розвитку особистості дитини. Для 
більшості людей сім`я сьогодні являє собою необхідний життєвий осередок, який захищає індивіда від 
деструктивного сьогодення та продовжує виконувати соціальні функції. Така суперечливість породжує 
проблеми в сімейному вихованні. Однодітна сім`я займає особливе становище у цьому контексті, 
оскільки її функціональні параметри суттєво змінені. Вивчення проблеми однодітних сімей ще не стало 
системою у педагогічній науці. Основні теоретичні і методологічні, наукові напрями проблеми 
життєдіяльності сучасної сім`ї відображені в працях І.Беха, О.Богданової, В.Бондаревської, В.Білоусової, 
М.Болдирєва, Л.Виготського, А.Макаренка. О.Киричука, В.Коротова, Г.Костюка, С.Максименка, 
Р.Скульського, М.Стельмаховича, Б.Ступарика, І.Синиці, В.Сухомлинського, К.Ушинського, 
Г.Філонова, М.Шилової та ін. Соціальні психологи розглядають сім`ю як форму спілкування людей, яка 
складається з поєднаних шлюбом чоловіка та жінки, їх дітей, (власних чи усиновлених), а також у деяких 
випадках, з інших осіб, пов`язаних родинним зв`язком [1]. З точки зору філософії, сім`я розглядається як 
соціальний інститут виховання, вона характеризується сукупністю соціальних норм, санкцій та зразків 
поведінки, що регламентують взаємостосунки між подружжям, батьками, дітьми та іншими [2]. На думку 
соціологів, сім'я - спільність людей, яка заснована на єдиній загальносімейній діяльності, які пов'язані 
між собою подружніми, батьківськими та родинними зв`язками. 

Традиційно українська сім`я була багатодітною, тому ставлення до однодітних сімей в українській 
народній педагогіці відзначалося особливостями, які залишилися у народному фольклорі: "З одинака – 
драб або забіяка", "Одинак – як не злодій, то лайдак". Недовіра до дитини, яка зростала одинаком, 
доповнювалася побажаннями багатодітності: "Дай тобі, Боже, стільки синків, як на зрубі пеньків", "Наш 
мізинчик уже гуде, поки другий буде". Однодітні сім`ї  мали, однак, певні переваги (наприклад, 
звільнення від військової повинності); таким чином суспільство прагнуло до адекватної 
репродуктивності.  

З приходом радянських часів відбулося ламання усталених традицій в усіх життєвих сферах. Виникли 
нові теорії в родинній педагогіці. Рекомендувалося сімейне виховання не відокремлювати від 
громадського життя (Крупська Н.), більше уваги приділяти колективному вихованню (Макаренко А.). До 
колоній А.С.Макаренка, як він сам визнавав, рідко потрапляли діти з багатодітних сімей, тому проблемі 
однодітної сім`ї та її виховних можливостей він присвятив окрему увагу. "Педагогічний брак надходив з 
сімей однодітних, де концентрація надмірної батьківської любові діяла на дитину згубно" [4].  

На думку Антона Семеновича, щоб виховання єдиної дитини було повноцінним, слід будувати 
взаємини в сім'ї так, щоб малюк не помічав зайвої уваги до себе і не звикав, що все найкраще має 
неодмінно призначатися тільки йому. Лише тоді можна мати шанс уникнути розвитку такої негативної 
якості, як егоїзм, та заглушити ще в зародку елементи споживацької психології. Але це рідко кому 
вдається зробити в однодітній сім'ї, навіть якщо батьки й не позбавлені педагогічного хисту й 
спостережливості.   

Тому, А.С. Макаренко пропонує більш радикальний і надійний спосіб вирішення цієї проблеми: а 
якщо у вас одна дитина і ви з якихось причин другої мати не можете? Дуже просто: візьміть у свою сім'ю 
чужу дитину, візьміть з дитячого будинку або сироту, що втратила батьків. Полюбіть її, як власну, 
забудьте про те, що не ви породили, і, найголовніше, не уявляйте, що ви їй зробили ласку. Це вона стала 
в пригоді вашій "кособокій" сім'ї, врятувала її від небезпечного крену. Зробіть це обов'язково, хоч би яке 
скрутне було ваше матеріальне становище . 

Сім'я, на думку багатьох теоретиків, мала відігравати допоміжну, другорядну роль, а керівну - школа 
як високоорганізована державна інституція суспільного виховання. У педагогічній літературі тривалий 
час не було єдиної думки щодо змісту й характеру відносин між школою як державним закладом 
суспільного виховання і сім'єю. 

У перші пожовтневі роки в Україні досить енергійно відстоювалась думка про відмирання сім'ї як 
виховного осередку дитини. Поширювалась ідея про перетворення шкіл у дитбудинки і залучення до них 
переважної більшості дітей. 

У 20-30 роках в Україні знову велика увага приділялась дослідженню сім'ї як первинної соціальної 
клітини суспільства. В цей період відбувався процес становлення і розвитку системи взаємодії школи, 
сім'ї і громадськості. Проте школа продовжувала залишатись центром координаційної роботи з 
населенням і батьками. 
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Усе життя шукав шляхів вирішення проблем сімейного виховання, удосконалення родинної 
педагогіки В.Сухомлинський. Цій проблемі він присвятив збірку своїх статей "Батьківська педагогіка". 
Основою національного виховання Сухомлинський вважав невичерпне джерело народної педагогіки та 
родинної етнопедагогіки. "Щоб добре вивчити дітей, треба добре знати сім'ю - батька, матір, братів, 
сестер, дідусів і бабусь"; "Дитина - дзеркало морального життя батьків". 

Свій погляд на проблему однодітної сім'ї висловив відомий грузинський педагог Ш. А. Амонашвілі. 
На його думку, одна дитина в сім'ї ототожнюється з поняттям посиленої турботи батьків, яка переходить 
всі грані педагогічної доцільності. Педагог доводив: є велика ймовірність того, що одна дитина може 
посідати найцентральніше місце в сім'ї, так як вона одна і всі члени родини будуть пропонувати свої 
послуги, кожний по-своєму розбещувати. Для дитини цей стан стане нормальним, але в дитячому садку 
чи школі у такої дитини обов`язково виникатимуть проблеми, коли потрібно буде бути нарівні зі всіма і 
доведеться прилаштовуватися до різних умов, грати в команді і займати далеко не найпочесніші місця. 

Тому, зовсім не найголовніше, щоб дитина не відчувала потреби у всьому і не була в центрі уваги всіх 
дорослих (мами, тата, бабусі та дідуся, а інколи іще дядьків та тіток), оскільки будь-які перебільшення у 
вихованні небезпечні: "Надмірна турбота до дитини переходить не у взаємну чуйність, а в 
безтурботність; надмірний достаток матеріальних благ виробляє у ній неповагу до людей праці; не 
дбайливе відношення до матеріальних цінностей, а споживання, вимагання; надмірна поступливість 
розвиває в ній не гуманність душі, а безвідповідальність, слабохарактерність; постійне навіювання 
дитині, що тільки вона є радістю і гордістю сім'ї, виховує не відповідальність перед сім`єю, а зазнайство і 
самовдоволеність" [5]. 

В сім'ї, де є двоє, троє чи більше дітей, все вище згадане регулюється само собою, так як батьківська 
любов і турбота діляться на всіх порівну. Сучасну сім'ю можна визначити як інституйовану спільність, 
яка складається на основі шлюбу, породженій ним спільній правовій та моральній відповідальності 
батьків за здоров'я дітей, їх соціалізацію та виховання. З одного боку, сім'я є досить автономним та 
замкненим об'єднанням людей, з іншого боку, сім`я – це осередок, відкритий для всіх подій, що 
відбуваються в суспільстві. Сім'я характеризується як соціальний інститут тоді, якщо важливо з'ясувати 
відповідність способу життя сім'ї, її функціонування сучасним суспільним потребам. Складнощі 
кризового періоду зумовили поглиблення демографічної кризи з початку 90-х років. Народжуваність 
знизилася до рівня, за яким не може бути відтворення населення держави і збереження стратифікаційних 
процесів. Середня кількість дітей, яких народжує жінка протягом життя, зменшилася від 1,7 (1991р.) до 
1,3 (1996р.). 

В Україні втрачені традиції багатодітності. Дедалі зростає концентрація народжуваності в одному 
віковому інтервалі (у 1996р. 84,7% дітей були народжені матерями до 30 років). Зберігається тенденція 
до підвищення частки позашлюбних дітей у загальній кількості народжених. Негативно впливають на 
народжуваність численні розлучення і загальне зменшення кількості шлюбів. Набагато частіше стали 
розриватися молоді шлюби – до одного року спільного проживання, що, безумовно, не сприяє 
перетворенню однодітної сім`ї на багатодітну. Внаслідок розлучень, щорічно майже 150 тис. дітей 
залишаються без одного з батьків. Існує тенденція до збільшення позашлюбних народжень як 
можливості виходу з психологічної та емоційної самотності ("материнська" сім`я) [6]. 

Сучасна сім’я суттєво відрізняється від сім’ї минулих часів не лише іншою економічною функцією, 
але й корінними змінами своїх емоційно-психологічних функцій. Відношення батьків і дітей змінилися, 
тому що для більшості людей діти є однією із головних цінностей життя. Але це не спрощує життя, а 
лише ускладнює його. 

Назвемо деякі причини цього: по-перше, більшість сімей однодітні і складаються з двох поколінь - 
батьків і дітей, бабусь і дідусів, інші родичі живуть окремо. В результаті батьки не мають можливості 
щоденно користуватися досвідом і підтримкою попереднього покоління. Таким чином, зникло 
різноманіття, яке вносили в міжособистісні стосунки літні люди, брати, сестри, тітки, дядьки. 

По-друге, при зберіганні традиційного поділу "чоловічої" і "жіночої" праці перший в більшості сімей 
(крім сіл і маленьких міст) зведений до мінімуму. По-третє, оскільки відносини подружжя дедалі більше 
визначаються мірою і глибиною їх прихильності один до одного, то різко підвищується їх рівень 
очікування по відношенню один до одного, реалізувати який більшість не можуть через традиції 
культури й свої індивідуальні особливості. 

По-четверте, більш проблемними стали відношення дітей і батьків. Діти досить рано набувають 
високого статусу в сім’ї. Вони мають високий рівень освіти, мають можливість проводити більшу 
частину вільного часу поза сім’єю. Цей час вони наповнюють заняттями, які прийняті в колі однолітків, і 
не завжди турбуються про схвалення їхнього дозвілля батьками. 

Кінець XIX – початок XXI століття характеризується такими тенденціями щодо змін у структурі 
української сім'ї: масова нуклеризація сім'ї, зменшення сімей, що складаються з трьох поколінь;  
збільшення кількості реєстрованих шлюбів і збільшення частини нереєстрованих співмешкань та 
питомої ваги незаконнонароджених дітей у цих співмешканнях; збільшення кількості одиноких матерів 
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(материнство поза шлюбом), зростання кількості сімей з одним із батьків і дітьми; розповсюдження 
повторних шлюбів, де один з батьків не є кровним і виховує чужих дітей,  збільшення кількості сімей 
мішаного типу, в яких є діти від повторного шлюбу та від попередніх шлюбів кожного з подружжя;  
масова малодітність і однодітність сімей; зростання кількості розлучень; дестабілізуючий вплив пияцтва 
та алкоголізму, цинізму та бездуховності на стійкість сімейних стосунків; скорочення міжсімейних і 
внутрішньосімейних контактів, зниження контактності членів сім'ї, їх здатності до комунікації [1]. 

Зниження тенденції призводить до дезорганізації та кризи сім'ї, іноді - до її краху-абсолютне не 
виконання сім'єю своїх специфічних функцій. 

Зупинимося на деяких факторах, що характеризують руйнування або послаблення сімейних зв'язків. 
Ці фактори залежать головним чином від сучасної культури і є прямими її наслідками. Перше – це майже 
повне зникнення праці в родині. Раніш центром усього життя родини (виховної, 
внутрішньогосподарської і т.д.) була, як правило, мати, що знаходиться завжди в будинку й оберігає 
внутрішній духовний світ родини. Родина трудилася як ціле. Трудова єдність родини створювало 
сприятливі умови для її соціального зрощення. Тепер же родина звичайно вся трудиться поза будинком. 
У наш час будинок усе більше починає перетворюватися з місця праці в місце відпочинку. Психологія 
трудової єдності починає вивітрюватися з її атмосфери. У силу особливостей свого розвитку сучасна 
культура виводить працю з родини за її межі; технічні удосконалення, багато в чому полегшуючи 
домашню працю, усе більше сприяють зменшенню її обсягу в родині.  Друге – це прагнення населення 
до більш комфортного життя в містах. Природно, ослаб зв'язок міста із селом, тому що раніш городяни 
всі, майже без винятку, мали рідних поза містами, чого немає тепер.  Третє – це відсутність у сучасній 
родині ясної живої свідомості, що головна її задача стосовно дітей – виховання. Достоєвський, оцінюючи 
відношення читача до книги, вказував, що одні книгу тільки читають, але самі не купують; інші не тільки 
читають, але і купують, вважають її річчю, на яку не шкода грошей; а треті і читають, і купують, і 
переплітають, намагаються її нарядити, прикрасити, як улюблену річ. Так само відбувається й у 
відношенні родини до дітей. Перший період: родина дає і підтримує тільки фізичне існування дітей; 
другий: піклується про розумовий їхній розвиток; і третій: на перший план висувається моральне 
виховання, коли піклуватися треба не тільки про те, щоб дати дітям диплом, що забезпечує їм "гарне 
життя", а насамперед, зробити дітей людьми в кращому змісті цього слова. 

Таким чином, однодітна сім`я у сучасній українській державі – явище закономірне і цілком реальне. 
Так само реально орієнтованими мають стати педагогічні технології, спрямовані на однодітну сім`ю та 
поліпшення її виховного потенціалу. 

ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ 

1. Шанскова Т.І. Соціально-педагогічна підготовка до роботи з батьками учнів: Методичні рекомендації для 
студентів і викладачів факультету підготовки майбутніх вчителів початкових класів вищих педагогічних навчальних 
закладів/ За ред. докт. пед. наук О.А. Дубасенюк. – Житомир: 2000. – 100с. 
2. Науково-педагогічний пошук молодих дослідників: Збірник наукових праць студентів та аспірантів/ За ред. О.А. 
Дубасенюк, А.В. Іванченка. – Житомир. ЖДПУ, 2000. – 120с. 
3. Семеног О. Використання родинних виховних традицій у навчальних закладах України // Шлях освіти. - 1998. - 
С. 47. 
4. Макаренко А.С.Книга для батьків. – К, 1982. – 226с. 
5. Амонашвили Ш.А. Как живете, дети? Посібник для вчителів - М: 1986. - 175с. – С.22. 
6. Якубова Ю.М. Особистість та сім`я в епоху соціальних трансформацій: Соціальна політика в Україні та 
сучасній стратегій адаптації населення. – К.: НВФ "Студцентр", 1998. – 204с. – С.31-36. 

 
Матеріал надійшов до редакції 25.09.03 р.  

Козел В.В. Однодетная семья как среда социального воспитания. 

В статье рассматривается воспитательный потенциал современной украинской однодетной семьи с 
учетом исторического опыта семейного воспитания. 

Kozel V. V. Single-child family as the medium of social upbringing. 

The upbringing potentical of modern Ukrainian single-child family with the consideration of the experience of 
family upbringing is analysed.  
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ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНІХ СМАКІВ УЧНІВ 

У  статті розглядається проблема формування художніх смаків учнів, аналізуються погляди вчених, 
пропонується власний дискурс даної проблеми  

Проблема формування художніх смаків учнів є досить актуальною у наш час, коли літературна освіта 
покликана створити всі умови для інтелектуального розвитку особистості, здатної до самоосвіти й 
самореалізації. Великі освітні, розвивальні й виховні можливості літератури створюють всі умови для 
введення учнів у світ прекрасного, для виховання інтересу до художнього слова, потреби в читанні, для 
розвитку естетичних та художніх смаків. 

Сучасні школярі повинні самостійно орієнтуватися в світі художньо-мистецьких цінностей, вміти 
вибирати для читання справжні мистецькі твори, оригінальні за змістом і формою. Але зрозуміти і 
оцінити їх зможе лише той учень, який володіє художнім смаком, тобто вмінням сприймати, переживати, 
оцінювати естетичне значення художніх творів і розвивати власні творчі здібності. 

Художній смак характеризується тим, що проявляється у формі безпосередніх оцінок. Гарний 
художній смак означає здатність отримувати насолоду від справді прекрасного, потребу сприймати і 
створювати прекрасне в мистецтві. Необхідними передумовами гарного смаку є високорозвинуте 
естетичне почуття, вміння сприймати гармонію форми і змісту, бачити естетичну цінність творів, 
суспільних явищ. Формування художніх смаків людини є важливим моментом розвитку духовної 
культури суспільства. Розвинутий художній смак впливає на всю духовно-практичну діяльність людини. 
Тому формування художніх смаків вимагає певної самодисципліни і творчих зусиль, збагачує духовний 
потенціал особистості, наповнює життя людини високим смислом, робить її справді естетично 
вихованою, інтелігентною людиною. З метою конкретизації поняття "смак", у тому числі й "художній 
смак", вважаємо за доцільне викласти погляди вчених із цього питання. У трактовці поняття "естетичний 
смак" та "художній смак" нема єдиної думки. Більшість учених не відокремлюють поняття "художній 
смак" в певну категорію, відмінну від "естетичного смаку". Зокрема, у довіднику "Естетичне виховання" 
знаходимо таке визначення: "Естетичний смак – здатність людини за безпосерднім почуттям визначити 
естетичну цінність предметів і явищ дійсності та мистецтва. Щодо  оцінки творів мистецтва естетичний 
смак називають художнім смаком.  Як активний вияв естетичного відношення, смак відбиває властиві 
естетичній свідомості діалектичні суперечності суспільного й індивідуального (формуючись на основі 
суспільно-історичного досвіду, смак завжди є неповторно-індивідуальним за формою), раціонального і 
чуттєвого (розуміння оцінюваних предметів і явищ виражається в смаку в безпосередній емоційній 
реакції типу "подобається – не подобається")"[1:74]. Подібне тлумачення подає і УРЕ: "По відношенню 
до творів мистецтва смак естетичний виявляється як художній смак"[2:268]. Не розрізняється поняття 
"естетичний смак" та "художній смак" і в літературознавчому словнику-довіднику "Nota bene": 
"Естетичний смак – здатність людини до миттєвої оцінки дійсності, творів мистецтва крізь призму 
естетичних категорій і власного досвіду. Естетичний смак спрямовується естетичним ідеалом людини та 
її потребами, виявляється в конкретних актах естетичного сприймання і часто супроводжується 
інтуїтивним осяянням. Людина з розвинутим, сформованим естетичним смаком здатна  самостійно 
орієнтуватися в мінливому світі художньо-естетичних цінностей, помічаючи серед них зародки нових 
тенденцій і явищ. Естетичний смак об’єктивізується не тільки в смакових оцінках (гарно, чудово, 
неповторно, розкіш і т.п.), а й в актах вибору і відбору художніх творів, яким вона віддає перевагу в 
конкретній ситуації. Історія літературної критики, переосмислення й переоцінки художніх творів з 
плином часу – це значною мірою історія зміни естетичних смаків"[3:253].     

Таке ж формулювання знаходимо в "Кратком словаре по эстетике": "Смак естетичний – здатність 
людини розуміти і оцінювати естетичні особливості предметів і явищ природи, суспільного життя. Він 
відображає оцінку дійсності, всю багатобарвність естетичних цінностей з позицій вироблених у людини 
в процесі суспільної практики уявлень про прекрасне, потворне, комічне, трагічне тощо. У тих випадках, 
коли предметом цієї оцінки являються твори мистецтва, здатність цю називають художнім смаком" 
[4:28]. 

Цікаве тлумачення смаків подає у посібнику "Теория эстетического воспитания школьников" 
Б.Т.Лихачов. Автор не розділяє поняття "естетичний смак" та "художній смак", а поєднує в одну 
категорію "художньо-естетичний смак", називаючи його складним соціально-психологічним утворенням, 
яке виникає в результаті поєднання естетичної свідомості та естетичного почуття. 

Вважаючи художньо-естетичний смак  здатністю людини до оцінки творів, предметів, явищ з позиції 
художньо-естетичного ідеалу, Б.Т.Лихачов оцінює смак як відображення художньо-естетичних явищ: 
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"Художньо-естетичний смак є тонке і складне вміння побачити, відчути, зрозуміти в повному обсязі 
об’єктивно прекрасне і потворне, трагічне і комічне й висловити відповідне оціночне судження"[5:20]. 

Справжній художній смак, вважає автор, здатний сформувати ідейно-естетичний ідеал особистості, її 
естетичні уявлення про досконалу організацію особистого і суспільного життя, особистих і суспільних 
відносин, сутності і шляхів розвитку особистості. 

Таким чином, важко визначити і, тим більше, розрізнити поняття "естетичний смак" і "художній 
смак". Разом з тим учені відносять мистецтво до питань, що входять у сферу діяльності естетичного 
смаку. Та деякі вчені заперечують ототожнення понятть "естетичний смак" та "художній смак". 
Р.П.Шульга, наприклад, пише, що "естетичний смак не зводиться до художнього смаку, так як сферою 
його застосування є естетичні цінності дійсності і її прояви. Сфера ж художнього смаку - мистецтво, 
художні цінності" [6:63].  Вчений В.К.Скатерщиков вважає, що  в сферу естетичного ставлення людини 
до світу входять не тільки художні явища творів мистецтва, їх створення і сприйняття. В цю сферу він 
включає також і різні моменти життя природи і суспільства. І з допомогою естетичного смаку людина 
пізнає і оцінює круг предметів, подій, людей, а також і творів мистецтва. Але разом з тим, 
В.К.Скатерщиков підкреслює, що мистецтво не входить в сферу  тільки естетичних явищ, бо один лише 
критерій краси недостатній для визначення пізнавального та морального значення його соціальної ролі. 
Тому він вважає, що художній смак, який є вираженням ставлення особистості і суспільства до 
мистецтва, оцінку достоїнств і недоліків художньої творчості, містить в собі, крім естетичного, й інші 
критерії оцінки творів мистецтва. Серед них критерії правдивості художнього відображення, значення 
проблем, ідей, зображених художником, і принципів їх вирішення, художньої майстерності, впливу 
мистецтва на людину. 

Враховуючи специфіку різних мистецтв, вчений пропонує диференціювати поняття "художній смак" 
на "літературний смак", "музичний смак" тощо. 

Вартий уваги погляд філософів Л.Т.Левчука, Д.Ю.Кучерюка, В.І.Панченка на художній смак як 
особливу модифікацію естетичного смаку [7:57]. Вчені вважають, що художній смак розвивається на 
основі естетичного смаку і взаємно впливає на нього, формується через спілкування зі світом мистецтва і 
визначається художньою освітою людини (знанням історії мистецтв, знайомством з художньою 
літературою, критикою). "Естетичні та художні смаки не лишаються незмінними протягом усього життя 
людини. Вік, життєвий шлях, багатство художнього досвіду людини шліфують і відточують її смак, а  
нерідко вони здатні надовго консервувати уподобання, або, навпаки, робити людину терплячою і 
багатогранною"[7:58]. 

Таким чином, різні дослідження, присвячені вивченню естетичних та художніх смаків, показують 
реальну картину стану смаків і накреслюють шляхи їх вдосконалення. Така увага до практичного 
вивчення смаків не випадкова, адже смаки не тільки показують ступінь естетичного розвитку 
особистості, а й рівень її розвитку в цілому. Естетичні та художні смаки є важливою характеристикою 
особистого ставлення до дійсності і показують рівень самовизначення кожної людини, здатність до 
індивідуального відбору естетичних цінностей, і тим самим до самовиховання і саморозвитку. Адже 
людина, якій притаманне почуття художнього смаку, відрізняється від інших певною цілісністю, 
індивідуальним внутрішнім духовним світом. Саме у шкільному віці формуються основні соціальні 
цінності особистості та уподобання, в тому числі й естетичні та художні смаки. Це підкреслює 
важливість формування і розвитку художніх смаків учнів  ще в школі, особливо на уроках літератури. 

Проаналізувавши визначення художнього смаку в сучасній науці, вважаємо найбільш прийнятним 
таке визначення: художній смак – це здатність особистості як члена суспільства визначати естетичну 
цінність художніх творів, виражати своє ставлення до них, сприймати, аналізувати, оцінювати їх, 
розвиваючи при цьому  свої творчі здібності і використовуючи їх у своїй діяльності. Різні  думки, 
переживання, які виникають під час сприймання художніх творів, закріплюються в художньому смаку 
відповідно до закономірностей, які визначають діяльність особистості.  

Слід зазначити, що смак  диференціюється не тільки історично, з погляду його розвитку, але і 
відповідно до суспільних груп. Він може бути на рівні суспільних потреб, але може мати й особистісний, 
індивідуальний характер. Людина займає по відношенню до дійсності певну позицію, що іманентна 
естетичному переживанню. Таким чином, смак є естетичною кваліфікацією дійсності з певної позиції. 

При всіх відмінностях у значенні поняття "смак" спільним є те, що смак завжди пов’язаний з оцінкою 
явищ. Він виступає як оціночна категорія. Адже про художній смак особистості судять за її оцінками 
красивого чи потворного, трагічного чи комічного тощо. Тому смак розглядається в сукупності оцінок 
естетичної цінності мистецтва.  

Художні смаки людини, прагнення по-своєму, неординарно сприймати мистецтво, потрібно постійно 
розвивати. Велику роль у цьому відіграє розвинена уява, образне мислення, художня пам’ять, що дає 
змогу "оживлювати" текст, разом з героями співпереживати, входити в їх духовний світ.  

Ефективність впливу визначається багатством і глибиною художнього образу, його здатністю 
викликати в людини асоціації з власного досвіду, різні емоції, думки. Рівень духовної культури учнів, їх 
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художня вихованість, розвиток їх художніх смаків залежать від того, наскільки література як мистецтво 
слова здатна формувати морально-естетичне ставлення, сприйняття явищ культури, навколишньої 
дійсності і впливати на реалізацію цих якостей у своїй творчості. Тому дуже важливо читацьку культуру, 
художні смаки розвивати у школі, особливо на уроках літератури. Адже "урок літератури – особливий 
урок, ефективність якого повинна визначитись не  кількістю засвоєного матеріалу (хоч і це важливо), а 
мірою розвитку естетичних смаків, позитивних духовних рис"[8:74]. 

Таким чином, потяг до мистецтва, до літератури з’явиться  в молоді лише тоді, коли будуть розвинені 
художні смаки, що є найбільш сприятливим поєднанням здібностей чуттєвого сприймання, теоретичного 
мислення, емоційності і потреб. Тому формування смаків має  цілеспрямований вплив на всі сторони 
особистості. Смак повинен розглядатись як виховання здатності сприймати, оскільки відображення 
естетичного неможливе без чуттєвого сприймання. Звідси і одне з основних завдань у формуванні 
художнього смаку – створити атмосферу прекрасного для учнів, усунути з їхнього світу дисгармонію, 
потворність. Адже вчителя завжди цікавить, яку літературу обирає для читання  учень і що буде читати 
після закінчення школи. Тому серйозне завдання полягає в тому, щоб знайти найбільш ефективні засоби 
свідомого впливу на чуттєву сферу особистості з метою виховання смаку. Одним із засобів є література 
рідного краю, що виступає важливим чинником відродження духовності, людяності, національної 
культури. Вивчення літератури рідного краю   сприяє кращому осмисленню історії рідного краю, його 
традицій. Проведення літературно-краєзнавчої роботи в школі формує більш чіткі уявлення про всю 
літературу, про прекрасне в мистецтві, і має всі можливості для формування художніх смаків учнів. 

Ще одне важливе завдання, без якого повністю не сформуються художні смаки  - це естетична 
потреба – особиста вимога людини до естетичного. Ніхто не навчить людину оцінювати твори мистецтва 
і естетичне в дійсності, коли не сформує у неї потребу в естетичному. А для того, щоб виробити потреби 
і через них  виховати смак, потрібно вчити дітей на кращих творах мистецтва минулого і сьогодення, на 
літературно-краєзнавчих матеріалах. Не можна сформувати ні теоретичних уявлень про прекрасне, ні 
потреб в ньому, не залучаючи учня до літературно-художньої творчості його рідного краю. 

Сьогодні у вік комп’ютеризації та інтеграції навчання у молоді є всі можливості для задоволення 
естетичних потреб. Що саме дитина візьме із маси цього накопичення інформації  залежить від того, чи 
проводилась робота у школі над формуванням її художніх смаків. Для такої роботи, на нашу думку, 
треба покращити естетичне виховання у школі. Потрібні надійні методи дії мистецтва на учнів, а отже 
потрібна система класної і позакласної роботи з літератури для розвитку духовних можливостей учнів і 
для формування їх художніх смаків та уподобань.  
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Башмановская Л.А. К проблеме формирования художественных  вкусов учеников. 

В статье рассматривается проблема формирования художественных вкусов учеников, анализируются 
взгляды ученых, предлагается свой дискурс данной проблемы. 

Bashmanivska L.A. To the problem of  pupils' literature tastes formation. 

This  article deals with the problem of pupils‘  literature tastes formation; the author‘s own refrence of the 
problem is offered. 
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ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА ЯК НОВІТНЯ ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ 

У статті розглянуто питання використання новітніх інформаційних технологій в учбовому процесі. За 
ре-зультатами констатуючого експерименту проаналізовано можливості використання дистанційної 

освіти в Житомирському педуніверситеті.  

Національною концепцією розвитку освіти в Україні у XXI столітті, прийнятою на II з'їзді освітян 8-
9 жовтня 2001 року у Києві, зазначено, що впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій, які забезпечують подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та 
ефективність освіти, підготовка молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві – 
є пріоритетом розвитку сучасної освіти. У документі також окреслені шляхи досягнення вищеназваних 
задач, зокрема: впровадження в навчальному процесі (поряд із традиційними засобами навчання) 
дистанційного навчання із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій; побудова 
індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності; випуск електронних 
підручників. 

З насиченням комп'ютерною технікою практично всіх сфер життя суспільства все більш актуальним 
стає завдання досягнення загальної комп'ютерної грамотності населення, без чого неможливо 
розраховувати на ефективне застосування ЕОМ. Передусім, йдеться про поступове формування нового 
покоління молоді, для якої комп'ютерна техніка стане звичним засобом розв'язання різноманітних 
завдань як на виробництві, так і в інших сферах діяльності. Зрозуміло, що у формуванні такого покоління 
велика роль покладена на вчителів загальноосвітніх шкіл. А тому сучасні випускники вищих 
педагогічних навчальних закладів повинні досконало володіти прийомами роботи на ЕОМ (причому, 
йдеться не лише про студентів фізико-математичного факультету, а й про студентів гуманітарних 
спеціальностей). Адже розвиток інформаційної культури учнів, яка стає сьогодні невід'ємною складовою 
загальної культури кожної людини і суспільства в цілому, напряму залежить від рівня впровадження 
інформаційних технологій в системі освіти.  

Інформатизація системи освіти як одна із ланок загального процесу розвитку суспільства, з одного 
боку, має на меті підвищення ефективності навчання завдяки розширенню обсягів інформації та 
вдосконалення методів її застосування, а з другого – спрямована на те, щоб користувачі могли 
застосовувати інформаційні технології в особистій професійній діяльності та навчально-виховному 
процесі. Таким чином, удосконалення системи підготовки кваліфікованих педагогічних кадрів (з 
орієнтацією останніх на використання засобів інформаційних технологій у їхній подальшій професійній 
діяльності) – є першочерговим завданням вищої школи.  

У пропонованій статті хочеться детальніше звернути увагу на один з елементів новітніх 
інформаційних технологій, а саме на дистанційну освіту. Дистанційна освіта – це нетрадиційна форма 
навчання, рівноцінна з очною, вечірньою, заочною та екстернатом, що реалізується, в основному, 
засобами телекомунікаційного зв'зку та використовує технології дистанційного навчання. Технології 
дистанційного навчання складаються з педагогічних та інформаційних технологій дистанційного 
навчання.  

Педагогічні технології дистанційного навчання – це технології опосередкованого активного 
спілкування викладачів з учнями і студентами з використанням телекомунікаційного зв'язку та 
методології індивідуальної роботи студентів з навчальним матеріалом, представленим у електронному 
вигляді. 

Інформаційні технології дистанційного навчання – це технології створення, передачі і збереження 
навчальних матеріалів, організації і супроводу навчального процесу дистанційного навчання за 
допомогою телекомунікаційного зв'язку [1]. 

До переваг дистанційної освіти можна віднести: можливість індивідуалізації навчання, вибір 
бажаного темпу і швидкості навчання, висока якість контролю знань за допомогою модульної системи 
навчання, ефективне тестування. Треба зазначити, що дистанційна освіта – не є просто електронним 
варіантом заочного навчання, адже вона потребує підготовки спеціальних учбових курсів. Але 
впровадження дистанційної освіти доцільніше починати саме на заочному відділі. 

У 2003 році Житомирський педуніверситет проводить заочне навчання на 7 факультетах по 28 
спеціальностях.  

З метою вивчення поінформованості студентів про дистанційну освіту, а також їхньої зацікавленості 
у запровадженні та використанні саме цієї форми навчання у Житомирському педуніверситеті, було 
проведено соціологічне опитування студентів заочної форми навчання. У опитуванні брали участь понад 
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150 чоловік: студенти 2-4-х курсів фізико-математичного факультету, 3-х курсів філологічного 
факультету та факультету підготовки вчителів початкових класів. 

Тестування здійснювалося за трьома блоками запитань. У першому блоці запитання стосувалися 
загальної обізнаності студентів з питань дистанційної освіти, у другому – з'ясовувалося ставлення 
студентів до запровадження дистанційної освіти у Житомирському педуніверситеті, у третьому – 
питання були присвячені здійсненню контролю знань за допомогою електронних засобів. 

Результати опитування виявили наступне. 
І. 72 % респондентів погоджуються з твердженням, що "Дистанційне навчання – це сучасний та 

перспективний напрямок освіти". Причому таку відповідь дали 55,5 % студенти факультету підготовки 
вчителів початкових класів, 72,3 % – студентів фізико-математичного факультету та 76,1 % – студентів 
філологічного факультету. Частково погоджуються із цим ще 21,2 % всіх опитуваних (14,9 % – 
філологічний факультет; 27,7 % – фізико-математичний факультет; 27,8 % – факультет підготовки 
вчителів початкових класів).  Не погодилися з таким твердженням 6,8 % респондентів. 

Цікавим виявилося те, що лише 55,3 % всіх опитуваних дали позитивну відповідь на твердження 
"Мені вже відомо про дистанційне навчання з преси та телебачення" (44, % – факультет підготовки 
вчителів початкових класів; 52,2 % – філологічний факультет; 63,8 % – фізико-математичний факультет). 
Ще 28,8 % дещо чули про таку форму навчання і майже 16 % опитуваних взагалі мало знають про 
дистанційну освіту.  

На жаль, доступним дистанційне навчання для звичайного вчителя  вважають тільки 22,7 % 
респондентів (2,1 % – фізико-математичний факультет; 27,8 % – факультет підготовки вчителів 
початкових класів; 35,8 % – філологічний факультет). Частково погоджуються із цим твердженням ще 
25 % та більше половини (52,3 %) вважають таку форму навчання недоступною.  

Очевидно, саме тому лише 24,2 % всіх опитаних студентів впевнені в тому, що хотіли б отримати 
освіту саме за допомогою дистанційного навчання, та ще 47,7 % схиляються до цього. Неприйнятною 
для себе таку форму навчання вважають 28,1 % (найбільше таких студентів на факультеті підготовки 
вчителів початкових класів – 50 %; 27,7 % та 22,5 % – відповідно на фізико-математичному та 
філологічному факультетах). При цьому тільки 12,1 % опитаних визначили своє матеріальне становище 
незадовільним, а 40,2 % – задовільним та 47,7 % вважають себе достатньо забезпеченими. 

Можливо, відповіді стосовно доступності дистанційної освіти пов'язані ще і з тим, що всього 16,7 % 
респондентів мають достатні навички роботи з комп'ютером. Ще 31,8 % частково погоджуються із 
цим твердженням, і більше половини опитаних студентів (51,5 %) абсолютно не вміють працювати з 
комп'ютером.  

Отже, знову потрібно зробити акцент на тому, що формування вмінь та навичок роботи з 
комп'ютером потрібно здійснювати ще у школі (і не лише на уроках інформатики).  З цим також 
погоджується більшість опитаних. На запитання "Чи вважаєте Ви за доцільне ще у загальноосвітній 
школі проводити підготовку учнів до дистанційного навчання у подальшому?" відповіді розподілилися 
наступним чином: 

- 60,6 % вважають, що у школі учень має добре оволодіти комп'ютером, без якого дистанційне 
навчання неможливе (так думають 78,7 % опитаних фізико-математичного факультету, 67,7 % – 
факультету підготовки вчителів початкових класів та 41,8 % – філологічного факультету); 

- 15,2 % респондентів погоджуються із твердженням, що  відповідна підготовка в школі не є 
необхідною умовою для подальшого дистанційного навчання;  

- 15,9 % вважають, що освоїти роботу з комп'ютером можна буде і під час дистанційного навчання, 
причому більшість таких відповідей (86 %) дали студенти філологічного факультету; 

-  8,2 % вагалися з відповіддю; 
- 0,1 %  висловили особисту думку, стверджуючи, що навички роботи з комп'ютером потрібно 

отримати ще в школі, але не обов'язково це повинно бути пов'язаним із дистанційною освітою (фізико-
математичний факультет). 

ІІ. Стосовно впровадження дистанційного навчання у Житомирському педуніверситеті були 
отримані такі дані: 

- безперечно впевнені у цьому 25,8 % респондентів (приблизно однакова кількість по кожному 
факультету в відсотковому відношенні) і ще 51,5 % вважають за доцільне впровадження дистанційного 
навчання на окремих спеціальностях (більшість таких відповідей дали студенти фізико-математичного 
факультету – 61,7 %);  

- 12,1 % дали заперечну відповідь, мотивуючи це тим, що професія педагога передбачає контактні 
форми і методи навчання (більшість таких відповідей у відсотковому відношенні була отримані на 
факультеті підготовки вчителів початкових класів); 

- решта (10,6 %) не визначилися по цьому питанню. 
Можна стверджувати, що бажання навчатися за допомогою дистанційної освіти не залежить від місця 

проживання студентів. Адже приблизно половина респондентів проживають у селах або селищах 
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міського типу (49,8 %), а інша половина – у обласних або районних центрах (відповідно – 39,1 % та 
11,1 %). Але саме ті студенти, що проживають у сільській  місцевості, вважають дистанційну освіту 
недоступною (78,6 %). Швидше за все, це пов'язано із недостатньою оснащеністю комп'ютерною 
технікою на місцях. 

ІІІ. Ставлення до контролю знань за допомогою електронних засобів виявилося наступним.  
Найбільш об'єктивним способом оцінювання його вважають лише 22 % опитаних та ще 38,6 % – 

доцільним для деяких дисциплін. Майже половина респондентів (47 %) стверджує, що найкращий 
контроль знань можна здійснити лише у процесі безпосереднього спілкування. До цієї думки схилялися 
більшість студентів філологічного факультету (40,4 %) та факультету підготовки вчителів початкових 
класів (44,4 %). На фізико-математичному факультеті таку відповідь дали лише 25,6 %, очевидно, вже 
маючи деякий досвід оцінювання знань учнів за допомогою комп'ютера. Решта 3,8 % вагалися з 
відповіддю. 

 

На основі викладеного вище можна зробити наступні висновки: 
1. Зацікавленість дистанційною освітою виявили більшість опитуваних (незалежно від факультету) і 

вважають її надзвичайно перспективним кроком на сучасному етапі. Найбільш обізнаними в цьому 
питанні є студенти фізико-математичного факультету. Але більше половини студентів як філологічного 
факультету, так і факультету підготовки вчителів молодших класів розуміють значення поняття 
"дистанційна форма навчання". Значна частина студентів хотіли б навчатися саме таким чином, але 
вважають, що це не є доступним. Крім того, велика кількість опитуваних не має достатніх навичок 
роботи з комп'ютером, але вважає, що формування цих навичок повинно здійснюватися ще у школі.  

2. Оскільки переважна більшість респондентів виявила своє позитивне ставлення до запровадження 
дистанційної освіти у Житомирському педуніверситеті, варто було б спробувати започаткувати її, 
принаймні, на фізико-математичному факультеті. 

Зрозуміло, що дистанційна освіта потребує певних витрат на підготовку учбових курсів. І 
реалізовувати її зможе викладач, який: веде аналогічні дисципліни на стаціонарі з використанням 
модульно-рейтингової системи; має власну систему контролюючих тестів; добре обізнаний з новітніми 
інформаційними технологіями. Але розробка якісних електронних курсів сприяє підвищенню якості 
навчально-методичного процесу, оскільки  студентові стає доступним весь комплекс навчально-
методичних матеріалів, він сам може обирати темп та час навчання. Крім того, використання новітніх 
інформаційних технологій у навчанні дозволяє здійснювати широкомасштабну підготовку та 
перепідготовку фахівців незалежно від місця їх проживання. 

3. Контроль знань за допомогою електронних засобів для переважної більшості опитаних не є досить 
актуальним. Це пов'язано як із недостатньою кількістю комп'ютерів у школах (особливо сільських), так і 
в не завжди ефективним їх використанням. Студенти, що вивчають ЕОМ протягом всього навчання у 
ВНЗ (фізико-математичний факультет), ставляться до контролю знань засобами комп'ютерної техніки з 
більшою довірою. Створення досконалих тестових програм і застосування комп'ютерів в навчальному 
процесі та вдосконалення методик застосування ЕОМ, причому не лише на фізико-математичному 
факультеті, – реальний шлях інтенсифікації вищої освіти та підвищення її якості. 
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ВИХОВНА СИСТЕМА: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ 

Розглядається вихована система у контекті аналізу її традиційного та інноваційного складників. 

Виховних систем багато, причому різних. Різних, оскільки різними є  автори, їх індивідуальний 
педагогічний стиль, навчальні заклади, в яких вони працюють, педагогічні колективи, які вони 
очолюють, і діти, яких вони виховують. Проте навряд чи вірною є думка, що в них немає нічого 
спільного, що відсутні загальні принципи побудови систем, відсутні загальні закономірності їх розвитку. 

Зупинимося на деяких спільних рисах виховних систем і проблемах, що виникають у процесі їх 
розвитку. Сьогодні неможливо знайти такий навчальний заклад, керівник якого сказав би, що в ньому 
немає системи. Вона не може не існувати, адже є спільні для всього навчального закладу справи: 
суботники, свята, виставки, олімпіади. Є плани їх проведення. Є результати проведеного і серед 
педагогів, і серед учнів аналізу. Крім того, за спеціальними планами працюють класні керівники, 
керівники гуртків і клубів, об′єднання учнів за інтересами. Та й трудова діяльність учнів передбачена. 
Чим не система? У практиці сучасних масових навчальних закладів найчастіше фігурують дві системи: 
дидактична, яка охоплює навчальну діяльність учнів і методичну роботу вчителів, і система виховної 
роботи (тобто позанавчальних виховних заходів). Ці системи співіснують і розвиваються паралельно або 
в деякому зв′язку одна з одною. В останньому випадку навчальна і позанавчальна діяльність, умовно 
кажучи, проникають одна в одну. В зоні такого взаємопроникнення  зазвичай і відбувається найбільш 
інтенсивний процес формування особистості учня. 

Сьогодні і в нас, і за кордоном багато педагогів дійшли висновку, що сфера виховання – дещо 
особливе і ніяк не може розглядатися  як додаток до навчання і освіти. Більше того, завдання освіти і 
навчання не можуть бути ефективно вирішені без виходу педагогів до сфери виховання. Іншими 
словами, є всі підстави розглядати дидактичну систему навчального закладу як підструктуру більш 
широкої системи, а саме – виховної, котра не зводиться до власне виховної роботи в ній. 

Виховна система навчального закладу включає в себе: комплекс виховних завдань; спільність людей, 
які реалізують ці завдання; діяльність цих людей, спрямовану на реалізацію завдань; сукупність 
стосунків, що складаються між учасниками такої діяльності; частину оточуючого середовища, що 
освоєне навчальним закладом для реалізації прийнятих завдань [1: 61]. 

Виховна система будь-якого навчального закладу має, найперше, блок завдань, які обміркував і 
прийняв педагогічний колектив. Якщо їх немає, то немає і системи. На жаль, досить часто буває так, що 
методисти говорять про те, що вони збираються робити і як робити, але не говорять, а в ім′я чого вони 
хочуть створити свою систему. 

Тип виховної системи навчального закладу залежить від орієнтиру – сприяти формуванню 
гармонійно розвиненої особистості з просоціальною структурою ціннісних орієнтацій. Всі інші її 
підструктури повинні працювати на цю мету. 

Завдання визначаються характером діяльності. Але мета і визначається, і реалізується людьми. Разом 
з методистами творять виховну стратегію педагоги, самі учні, ті дорослі, які беруть участь у житті 
навчального закладу. Але лише тоді всі ці люди стають справжніми творцями системи, коли їх об′єднано 
до єдиного виховного колективу – ядра виховної системи навчального закладу. 

Ефективність системи, дієвість її щодо поставлених завдань залежить від стосунків, що складаються 
між членами колективу навчального зазкладу – дорослими і дітьми, педагогами  і учнями. Але відомо, 
що стосунки народжуються стихійно і ними не можна керувати безпосередньо. Вони розвиваються в 
спільній діяльності. Системоутворюючою ця діяльність стане в тому випадку, коли вона виявиться 
захоплючою для всіх, якщо кожен знайде в ній сферу застосування своїх знань, умінь, творчих задумів. 
Системоутворюючою стає не обов′язково вся та діяльність, в якій беруть участь учні. Потрібна 
діяльність може охоплювати сферу пізнання (як у школі  Г.П.Поспєлової), сферу праці (подібно до 
Б.О.Полянського і А.А.Захаренка), сферу клубу  (як у В.А.Караковського), але тенденція будь-якої із 
виховних систем – охопити всі ці головні сфери діяльності учнів. [1: 63] 
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Діяльність, закладена в основу створення, функціонування і розвитку виховної системи навчального 
закладу, є діяльністю колективно організованою і, в свою чергу, послуговує породженню та 
підтриманню колективістських стосунків – взаємної відповідальності, взаємодопомоги, взаємної 
зацікавленості в досягненні успіхів, тобто адекватних  поставленим виховним завданням. Такі стосунки 
не створиш ні наказом, ні моральними сентенціями. Успіх – в організації цієї діяльності, такої 
організації, яка , збуджуючи інтерес до самої діяльності, породжувала б інтерес і до партнерів – спочатку 
як до її учасників, а потім просто як до людей, особистостей.  

Досвід багатьох навчальних закладів доводить, що будь-яка виховна система в своєму розвитку 
проходить основні етапи, для кожного з яких характерні специфічні завдання, види діяльності, 
організаційні форми, системоутворюючі зв′язки [2:18].  

Перший етап – становлення системи. Це складний і тривалий процес. Він починається зі з′ясування 
мети, з  вироблення головних орієнтирів в організації виховного процесу, з проектування колективних 
цінностей. В педагогічному середовищі на цьому етапі зазвичай підсилюються розбіжності, різко 
виділяються лідери, актив, групи, між якими виникають ситуації напруження й конфлікти. Іде болісна 
переоцінка минулого, перегляд педагогічних позицій. 

Колектив навчального закладу на цьому етапі виступає головною мірою системи, формування 
колективістської орієнтації стає її метою. Атмосфера пошуків, гострих дискусій охоплює і учнівсььке 
середовище. В ньому доволі швидко вирізняються ті, хто тяжіє до колективної діяльності, володіє 
організаторськими здібностями; вони починають стягуватися до ядра майбутнього  колективу. Це не 
завжди викликає у інших позитивну реакцію,  тому може настати період розбрату; однак це, як правило, 
тимчасова дисгармонія. В цей час колективність виявляється швидше на рівні класу. Почуття належності 
до колективу навчального закладу притаманне переважно активу. 

На цьому етапі взаємодія з оточуючим середовищем у системи найчастіше має стихійний характер, 
вона чисто реактивна. Усвідомленого, цілеспрямованого освоєння навколишнього середовища ще немає. 

В цілому система характеризується недостатньою міцністю внутрішніх зв′язків. Тому в керівництві 
нею переважають організаційні аспекти. Система поки що не набрала силу, її компоненти працюють 
автономно, ще не досягнуто єдності педагогічних дій. 

Період початкового формування не повинен затягуватися. Темпи системоутворення на цьому етапі 
повинні бути досить високими, щоб швидше виправдати очікування учасників в удосконаленні якості 
шкільного життя. 

Другий етап пов′язаний з відпрацюванням структури системи і змісту діяльності колективу: 
затверджуються системоутворюючі види діяльності, пріоритетні напрямки функціонування, іде 
відпрацювання найбільш ефективних форм і методів діяльності. 

Цей етап характеризується бурхливим розвитком учнівського колективу навчального закладу, 
самоврядуванням в ньому, розвитком міжвікового спілкування. В цей час  можливе деяке послаблення 
діяльності класних колективів, бо межі класу стають тісними для учнів. Виникають різні тимчасові, 
одновікові і міжвікові об′єднання. Розвиваються ініціатива і самостійність, створюються передумови для 
колективної творчості, народжуються колективні традиції. Розширюються можливості самоствердження 
особистості в колективі. Колективність на цій стадії виявляється в бажанні учнів більше часу проводити 
разом. 

Оскільки в цей час посилюється увага до домінуючих видів діяльності, може знижуватися інтерес до 
повсякденних, буденних справ, виникати перевантаження учнів і дорослих громадською робоктою. 
Через це тут особливо важливі регуляційні процеси. 

До цього часу педагоги, зазвичай, вже відчували переваги впорядкованої виховної діяльності в 
навчальному закладі. Вони починають усвідомлювати значення взаємної залежності і взаємної 
відповідальності у  досягненні спільних успіхів. Однак педколектив і колектив учнів на цьому етапі 
зазвичай ще не являють собою єдиного колективу. Спільність вчителів частіше статична і консервативна, 
учнівський колектив більш динамічний і революційний. Головна складність педагогічного керівництва 
виховною системою на цьому етапі – узгодити темпи розвитку цих двох колективів таким чином, щоб 
педагоги не лише не стали гальмом у розвитку учнівського колективу, але й забезпечували педагогічну 
ініціативу в організації його життя. 

Взаємостосунки системи з оточуючим середовищем в цей період складні,  особливо з молодіжним 
середовищем. Різкий ріст зазікавленості учнів внутрішніми справами навчального закладу призводить до 
послаблення, а інколи й до руйнування вуличних, дворових компаній: між ними і навчальним закладом 
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розпочинається  боротьба за вплив на особистість   учня. В зв′язку з необхідністю упорядкувати стосунки 
з середовищем виникає необхідність в психосоціологічній службі. 

На третьому етапі система остаточно сформовується: зв′язки міцнішають, життя навчального закладу 
впорядковується, робота іде “в завданому режимі”. Посилюються інтегративні процеси, вони охоплюють 
навчальне пізнання, позанавчальну діяльність за інтересами, працю. Межі уроку стають тісними, 
розпочинаються пошуки більш містких і гнучких форм колективного пізнання. 

Неминучим є відмирання деяких традицій. В найстабільніших виховних системах окремі форми 
діяльності можуть занепадати з різних причин. Якісь зміни зовнішньої ситуації (вихід на пенсію вчителя 
або закінчення навчального закладу групою випускників тощо) можуть “відбирати життєві сили” у тієї 
чи іншої традиції. Не можна пропускати цей момент, бо перетворившись у щось формальне, така 
відмираюча традиція може принести шкоду всій системі. Своє скептичне ставлення до якоїсь ситуації 
учні легко перенесуть на все життя навчального закладу. 

Отже, запроваджуючи новації, слід озиратися на традиції; зберігаючи традиції, необхідно слідкувати, 
щоб вони не перетворювалися в путорозвитку. Чим же керуватися відбираючи традиції та інновації? Тут 
можемо дати дві поради, що на перший погляд несумісні одна з одною і які вірні тільки в комплексі: 
треба виходити із педагогічних критеріїв – стабільність і оновлення виховної системи повинні 
відповідати інтересам розвитку особистості; у керівництві розвитком системи педагоги не повинні 
чинити непотрібний тиск на звичайне життя навчального закладу. 

Природним завершенням розмови про виховнні системи є вихід на проблему критеріїв їх 
розвиненості. Тут існує декілька підходів, найчастіше  часто зустрічається такий: чим складніша 
система, тим складнішими і чисельнішими повинні бути критерії її оцінки. Прикладом такого підходу є 
критерії оцінки роботи навчального закладу, які неодноразово розроблялися. Педагічним колективам 
вони нічого не дали, окрім стану пригніченості і страху від величезного об′єму вимог. Ці критерії 
швидко перетворювалися у програму фронтальних, тематичних та  інших перевірок, якою озброювалися 
органи народної освіти та інші контролюючі організації. 

Такий шлях малопродуктивний. По-перше, тому що все оцінити не можна та й непотрібно – отож 
немає сенсу розробляти систему всеохоплюючих критеріїв; вони повинні бути свідомо обмежені 
невеликою кількістю ключових, принципових позицій. По-друге, критерії створюються не стільки для 
оцінки навчального закладу ззовні, скільки для того, щоб слугувати інструментом самооцінки і 
самоаналізу навчального колективу. У цьому випадку напруга і страх педагогів змінюються особистою 
зацікавленістю. Нарешті, критерії повинні бути нечисленними, але ясними для розуміння кожного 
активного члена колективу – і дорослого, і учня. Зрозуміло, вони повинні бути конкретизовані в 
спеціальних методиках, які також досить зрозумілі, придатні для застосування [4:6]. 

Наведемо критерії факту: 1. Впорядкованість життєдіяльності навчального закладу: відповідність 
змісту, об′єму і характеру виховної роботи можливостям і умовам даного навчального закладу; 
розуміння розташування в часі і просторі всіх цілеспрямованих виховних впливів; скоординованість всіх 
виховних  заходів, їх педагогічна доцільність, необхідність і достатність; узгодження планів і дій всіх 
колективів, організацій та об′єднань, що працюють в навчальному закладі; зв′язок навчальної і 
позанавчальноїї діяльності учнів і вчителів; чіткий ритм і розумна організація життя навчального 
закладу. 2. Наявність єдиного колективу навчального закладу, згуртованість навчального закладу “по 
вертикалі”, стійкі міжвікові зв′язки і спілкування. Педагогічна частина колективу являє собою союз 
однодумців, вихователів-професіоналів, які здатні до реального самоаналізу і постійної творчості. В 
учнівському середовищі гарно розвинена колективна самосвідомість, “почуття навчального закладу”. 
Учнівсько-педагогічний колектив живе за законами, правилами, звичками і традиціями, що їх виробив 
сам. 3. Зінтегрованість виховних спливів у комплекси, концентрація педагогічних зусиль в великі “дози 
виховання”, в великі організаційні форми (центри, клуби, ключові справи, тематичні програми). 
Дискретність виховного процесу, чергування періодів відносного спокою, щоденної чорнової роботи з 
періодами підвищеної колективної напруги, яскравими, святковими подіями, що фокусують головні риси 
системи. 

Критерії якості. 1. Ступінь наближення вистеми до поставленої мети, реалізація педагогічної 
концепції, що лежить в основі виховної системи (домовимося: мова йде про прогресивний тип, про 
систему гуманістичну і демократичну). Чим більше реальний стан навчального закладу відповідає 
високим ідеалам та ідеям її цільової настанови, тим з більшою упевненістю можемо говорити про 
ефективність даної виховної системи. 2. Загальний психологічний клімат  навчального закладу, стиль 
стосунків в ньому, самопочуття  дитини, її соціальний захист, внутрішній контроль, справжнє 
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взаєморозуміння сім′ї і школи. Емоційна насиченість життя колективу, мажор, гумор, гра – “педагогіка 
радості”. Атмосфера доброзичливості та щирості, терпимості, бережливого ставлення один до одного. Це  
не завжди піддається точному виміру, але безпомилково визначається і без нього. Адже ще Л.М.Толстой 
високо цінував “дух школи”, визначаючи його однією із найважливіших, визначальних її ознак. 3. Рівень 
вихованості випускників навчального закладу. Випускників можемо значною мірою вважати втіленням 
кінцевого результату виховної вистеми. Запитання у тому, чим визначати рівень вихованості особистості 
сімнадцятирічної людини, яка виходить в самостійне життя. Очевидно, що тут може бути багато підходів 
і багато складових визначальних якостей. Наш підхід такий: рівень вихованості можемо визначити 
кількома інтегративними якостями особистості, найбільш актуальними для даного часу. Які ці якості, 
вирішує для себе сам колектив  залежно від того, яку людину він хоче виховати. 

Отже, насамперед, виховна система навчального закладу повинна виступати в якості спеціальної і 
найважливішої мети всього педагогічного колективу. Цій меті відповідає специфічна діяльність 
(організаційна, педагогічна, управлінська), яку веде керівник навчально-виховного закладу, директор. 
Його особистість, ділові, професійні, людські якості, авторитет – все це має величезне значення, 
особливо на початковій стадії  роботи. Створення і функціонування системи передбачає максимальну 
активність і узгодженість всіх зусиль, спрямованих на процес  виховання. Особливо важливою є 
активність самих учнів, до яких повинні бути доведені основні ідеї, завдання та мета системи [1:76]. 

Виховна система навчального закладу може успішно розвиватися, якщо вона сучасна: відображати 
особливості соціальної ситуації свого часу, процеси, що відбуваються в “дорослому” суспільстві. 
Демократія, єдність слова і діла, виховання правдою – риси суспільного життя, які приходять до 
навчального закладу.  

Отже, виховна система навчального закладу – це комплекс цілей, діяльності щодо їх реалізації, 
стосунків, що народжуються в діяльності між її учасниками, керуючих дій педагогів і самих дітей, 
впливів середовища, що опановане навчальним закладом. В межах такої системи живе, росте і 
розвивається як особистість учень; звичайно ж, він при цьому відчуває вплив і сім′ї, навколишнього 
середовища. Впливи ці, як відомо, неоднозначні. Ну, а вплив виховної системи навчального закладу – він 
однозначний? “Гарна” система завжди добре впливає на особистість? На жаль, навіть якщо мета системи 
гуманістична, діяльність цікава для учнів, якщо і дітей і дорослих пов′язують стосунки довіри, взаємної 
цікавості, взаємної допомоги – така система веде до створення в навчальному закладі умов, які 
сприятливо діють на особистісний розвиток всіх дітей, але умов, що сприятливо впливають на  
особистісний розвиток кожного, вона не гарантує. 

До такого висновку прийла ще в 60-ті роки педагог М.Д.Виноградова, яка кілька років працювала з 
одним із класів школи-інтернату №12 Москви – гарного закладу, що має свою виховну систему. Клас був 
згуртований і дружний, діти були закохані в свою школу. Контрольні зрізи давали лише “позитив”. 
Привід для  неспокою виник у 8 класі, коли потрібно було вирішувати проблему вибору майбутньої 
професії, життєвого шляху. Виявилося, що лише близько 30% учнів отримали від школи  максимум для 
самостійного вибору, оскільки і характер діяльності, і стосунки, що склалися у середовищі однолітків, 
сприяли виявленню їх інтересів, нахилів, талантів. Приблизно стільки ж учнів виявилися підготовленими 
до вибору, але не лише завдяки школі – вони відвідували гуртки і секції в Будинку піонерів, займалися в 
гуртках при ЖЕКах. Ще третина учнів виявилася невірно зорієнтована школою. Вони, як і інші, із 
захопленням працювали в шкільному театрі, ходили в походи з класом, брали участь у всіх шкільних 
справах; здавалося б, усе гаразд. Та багато з них не могли опанувати розраховану на вступ до вузу 
програму 9 класу своєї ж школи, інші не змогли потрапити в спеціалізовані школи, училища. Виявилося, 
що все те, чим вони з таким захопленням займалися в школі – не їхнє покликання, школа не змогла 
правильно зорієнтувати їх на порозі самостійного життя, не підготувала до усвідомленого вибору 
професії. Очевидно, якою б прогресивною не була шкільна система, як би гарно не почували себе  тут 
учні, необхідна індивідуалізація виховання. Виховна система, що охоплює всіх, плюс індивідуалізазція – 
ось що вимагається від школи, якщо дивитися на неї не лише як на навчальний заклад, де чомусь навчать 
і щось виховають, а як на головний фактор у формуванні відповідальних і активних членів суспільства. 

Отже, можна дійти висновку, що індивідуалізація може бути забезпечена  за рахунок: проектування 
особистості кожного учня з урахуванням його здібностей, талантів, інтересів, стану здоров′я; розвитку 
самосвідомості кожного учня; введення в життя учнівського колективу індивідуально значущих видів 
діяльності; включення учнів в діяльність колективу в “престижних” ролях, реалізація яких виявилася б 
для них успішною; формування зацікавленості всіх  до світу кожної особистості. [1:77] 
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Мельничук О. И. Воспитательная система: традиции и инновации. 

Рассматривается воспитательнаяа система в контексте ее традиционного и инновационного 
составляющих. 

Melnichuk O. I. Upbringing system: tradition and innovation. 

The upbringing system is analysed in the context of its traditional and innovational components. 
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ГРОМАДЯНСЬКА КУЛЬТУРА СТУДЕНТІВ АНГЛІЇ 

Розглядаються теоретичні аспекти формування громадянської культури студентів Англії. 

Людство, яке увійшло у ІІІ тисячоліття своєї історії, переживає складний процес соціокультурної та 
економічної трансформації, переходу від індустріальної фази до науково-технічної, інформаційної. 
Вносяться кардинальні зміни у сферу виробництва, що корінним чином змінює побут людей, їх 
соціальне та духовне життя і дозволяє зміцнювати духовність як визначальні атрибути людського буття. 
Ці перетворення особливо помітні у високорозвинених країнах світу, що лідирують у темпах НТП.  
Провідне місце в сфері праці займає діяльність, що вимагає від людей підготовки у обсязі вищому від 
середньої школи. На порозі ХХІ століття освітня сфера суттєво змінюється. Освітні реформи набули 
глобального характеру, стали важливою складовою соціальної політики держав. НТП, участь в системі 
глобальної економіки висувають комплекс спільних вимог до освітніх структур різних країн, що сприяє 
їх уніфікації, інтернаціоналізації. Однак і зараз система освіти кожної країни відображає особливості її 
соціально-економічного розвитку і політичної структури, демократії та прав людини.  

Розбудова демократичної держави, становлення громадянського суспільства в Україні потребують 
адекватних змін навчальної і виховної роботи загально-освітніх закладів. Культурі громадянського 
виховання у цьому контексті належить провідна роль. Загальноосвітня школа має сформувати у юнаків і 
дівчат готовність стверджувати свою громадську позицію. 

Проблеми освіти і виховання, зокрема проблему формування громадянської культури, у зарубіжних 
країнах досліджують З.О.Малькова, Т.В. Яркіна, М.Л. Славіна (США), Н.В.Абашкіна, Т.І.Вакуленко, 
В.А.Гуменюк (Німеччина), О.Ю.Леонтьєва, А.В.Парінов, М.П.Лещенко (Англія) та ін. При цьому для нас 
важливими є результати пошуку М. Лещенко щодо формування громадянськості як складової загальної 
культури майбутніх вчителів. Проблему підготовки вчителів у зарубіжних країнах досліджують 
О.В.Сухомлинська, Л.П.Пуховська, Н.М.Лавриченко та ін. У цьому зв’язку для нас особливо важливими 
є положення О.В.Сухомлинської про утвердження гуманістичних громадянських цінностей 
європейських учителів як основи зміцнення громадянської  культури  індивідів (щодо місця своєї 
спільності у морально – правовому  полі ЄС). Проблема розвитку громадянської культури в англійської 
молоді має давне філософське підґрунтя. Першооснови її закладали А. Бен, Дж. Локк, Дж. С. Міль та ін. 
Також філософські аспекти виховання, зокрема й виховання громадської культури досліджували 
К. Роджерс, А. Маслоу, В. Франкл. У цьому зв'язку важливим є соціокультурний підхід для розуміння 
сутності громадянської культури особистості як основи утвердження громадянського демократичного 
суспільства. 

Соціологічні та етичні аспекти громадянської культури в Україні  вивчають А.Гусейнов, М.Попович, 
О.Забушко, А.Кудін. У цьому зв'язку для нас особливо важливими є позиції вчених щодо 
самоактуалізації як основи формування громадської культури, зокрема і у студентів вищих навчальних 
закладів. Все ж доводиться констатувати, що прямих робіт у напрямку виховання громадської культури у 
студентів коледжів подальшої освіти, зокрема у Великій Британії, ми не знаходимо. Все вище окреслене і 
визначило завдання нашої статті.  

Слід сказати, що громадянська культура сучасних студентів Англії включає розуміння юнаками і 
дівчатами сутності своїх прав і обов’язків щодо державних інституцій, владних структур, інституцій 
громадянства та свого загального способу навчання і життєдіяльності у цій системі. Це, у свою чергу, 
передбачає розвиток знань основ культури, емотивно-мотиваційної сфери та сфери відчуттів, критичного 
мислення та уміння адекватно ставити близькі та віддалені життєві перспективи з метою подальшого 
самоствердження як громадян Англії. Більш ніж 300-річний досвід розвитку громадянської культури 
Англії (де гармонійно поєднуються влада Парламенту з певними повноваженнями Королеви) не міг не 
позначитися на дотриманні всіма громадянами, зокрема і студентською молоддю, чітко усталених прав і 
обов’язків. При цьому такі формуються і, звичайно, засобами традиційної громадянської культури 
(засобами традицій) та у навчально-виховному процесі коледжів подальшої освіти. 

Природно, що розуміння поняття "громадянська культура" студентів Англії потребує виявлення 
філософських засад у гностичному полі таких понять як "свобода", "необхідність" і "відповідальність". 
Вперше поняття "відповідальність" окреслив у своїй роботі "Емоції і воля" (1859) англійський філософ 
А.Бен. Він розглядав її у розумінні звинувачення, осудження, покарання. Пізніше англійський філософ 
Дж. Ст. Міль розглядав згадане поняття у розумінні "підзвітності" і його соціальної та практичної ролі, 
що надавало йому можливість трактувати відповідальність як вираження свободи і необхідності [1 : 466]. 
У XIX ст.. даний аспект відповідальності розглядав і Гегель, котрий, аналізуючи діалектику 
суб’єктивного та об’єктивного, зробив висновок, що "оскільки суб’єктивна воля людини 
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підпорядковується законам, то протилежність свободи і необхідності зникає [2 : 38] і "виконання 
обов’язку робить людину вільною" [3 : 195].  

Отже, навіть короткий історичний екскурс дає підставу вважати, що відповідальність пов’язана з 
діяльністю людини, виконанням її обов’язку, а також із свободою особистості. Саме відповідальність 
забезпечує дотримання людиною оптимальної взаємодії між свободою і необхідністю. Свобода без 
необхідності призводить до анархії, а необхідність, позбавлена свободи, спричиняє насилля над 
особистістю. Таким чином, відповідальність як інтегральна особистісна якість дозволяє людині, зокрема 
і студентській молоді, вільно стверджувати свою життєдіяльність у громадянському правовому полі. 
Тобто, йдеться про чітке дотримання молодими людьми, зокрема і англійською студентською молоддю, 
власних прав та обов’язків.  

Однак, маємо враховувати тенденцію, за якою молоді англійські люди несуть з 18 років 
громадянську, юридичну, студентську та інші види офіційної відповідальності. Тим самим йдеться не 
про ретроспективний аспект відповідальності, а про перспективний. Тобто, виникає потреба  не лише в 
чіткому розумінні, а в переконанні про важливість для особистого громадянського благополуччя 
розвитку відповідної соціальної і моральної мотивації.  

Слід зауважити, що мотиви, мотивація особистості є домінуючою у її поведінці і діяльності. 
Особливо гостро визначається потреба у розумінні молодими людьми таких значущих особистісних 
внутрішніх спонук як громадянське самоствердження, самовизначення, самовираження і самореалізації. 
Це, в свою чергу, потребує уточнення розуміння громадянської культури студентів коледжів подальшої 
освіти Англії.  

Під громадянською культурою ми будемо розуміти здатність студентської молоді знаходити 
гармонійну взаємодію з колегами, професорами, викладачами, близькими, соціумом на основі 
дотримання прав, обов’язків, етикету та можливість ставити свої життєві плани на далеку і близьку 
перспективу з метою духовного, морального і матеріального добробуту та повноцінного особистісного 
розвитку й утвердження себе як громадян Англії. Виходячи з даної дефініції, для аналізу мотивації 
студентів коледжів Англії доцільно зазначити, що всіляка діяльність, зокрема і пізнавальна діяльність 
англійських студентів, її мотивація передбачає розуміння таких понять як потреби, цінності, цінності 
орієнтації, інтерес.   

Щодо аналізу потреб особистості, то в англійській психології з великою прихильністю сприймається 
концепція американського неогуманіста Е. Фромма, за якою сутність людини визначається її 
фундаментальними потребами, які носять переважно антропологічний характер. Він відносить до 
найважливіших потребу  у спілкуванні та міжособистісних стосунках, потребу у творчості та активності, 
потребу у системі орієнтації, потребу у самоствердженні. Задоволення всіх цих потреб може відбуватися 
протилежними засобами, які або сприяють, або перешкоджають позитивному розвитку особистості. У 
визначенні цих засобів Е. Фромм провідну роль відводить вихованню. Воно повинно сприяти розвиткові 
позитивних потреб, перетворюючи їх у органічний компонент інтелектуальної та емоційної сфери 
особистості. Обґрунтовуючи цю ідею, автор "Втечі від свободи" писав, що внутрішня потреба активізує 
всі сили людини значно більш ефективно, ніж будь-який зовнішній тиск. Зовнішній примус завжди 
викликає психологічну протидію, яка знижує продуктивність праці, або робить людину нездатною до 
вирішення завдань, що потребують розуму, ініціативи і відповідальності [4 : 350-352]. 

Потреби, зокрема у навчальній діяльності, спонукають студентів до ознайомлення певними 
громадянськими цінностями. Проте цей процес не є прямим. Він зачіпає, насамперед, ціннісні орієнтації 
та інтереси англійської студентської молоді і виявляється як мотиви пізнавальної діяльності. Природа 
пізнавальної діяльності є обґрунтованою. Доведено, що внутрішні мотиви, ставши визначальними 
спонуками,  дозволяють чіткіше розуміти студентською молоддю мету діяльності. Тим самим мотиви, 
зокрема самоствердження і самореалізації, сприяють пізнанню молодими людьми громадянських 
цінностей англійського соціуму, які є основою їх гармонійного співіснування. При цьому вони вивчають 
наукові курси соціології, політології, основи держави і права та основи громадянського суспільства.  

Зазначимо, що основним методом засвоєння цих цінностей є діалог. Діалог є універсальною формою 
суспільної комунікації, обміном інформаційними повідомленнями між рівноправними партнерами — 
громадянами. Кожен громадянин продукує власне світобачення, яке інтерпретує соціальну реальність. 
Громадяни об'єднуються згідно із своїми світобаченнями у політичні групи, союзи та партії. Вони 
конкурують у політичному просторі, визначають перспективи поступу суспільства, вчаться співіснувати 
в одному політичному просторі, формуються як особистості, створюють власне "Я", тобто стають 
громадянами. Такі висновки ведуть до необхідності здійснення узгодженої практики взаємодії носіїв 
різних суспільних ідеологій на основі діалогу, що розглядається як закономірність соціального розвитку. 

Усвідомлені та пізнані студентами суспільні закони мають реалізуватися у формі особливого 
діалогового способу мислення. Він дозволяє юнакам і дівчатам зрозуміти сутність взаємодій у сучасному 
суспільстві та самореалізуватися відповідності з цими знаннями. Студенти на основі пізнаних у 
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навчально-виховному процесі законних, демократичних методів отримують можливість реалізовувати 
нормовідповідний вплив і на розвиток громадянської спільноти, і на подальшу розбудову держави. 

Отже, виходячи з зазначеного вище аналізу, будемо вважати громадянську культури студентів 
англійських коледжів психологічним новоутворенням, яке відображає найбільш значущу для них як для 
англійських громадян сферу – реалізацію ними власних прав та свобод, емоційне позитивне ставлення до 
прав інших громадян, відповідальність за збереження громадянського миру в державі (суспільстві) на 
підґрунті суспільного діалогу.  

Саме переконання у важливості громадянських принципів є серцевиною, власне, громадянської 
культури. Це, у свою чергу, дозволяє юнакам і дівчатам відповідально зреалізовувати свою частку  
дійсності і емоційно позитивно сприймати саму культуру англійского народу, а також всю європейську 
спільноту. Проте цей висновок потребує подальших теоретичних узагальнень та експериментальних 
підтверджень, що є завданням наших подальших досліджень. 
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Рассматриваются теоретические аспекты формирования гражданской культуры Англии. 

Levkovskaya O. M. Civic culture in English students. 

Theoretical aspects of civic culture of the students of the colleges of advanced education of England are 
discussed. 
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ВИКОРИСТАННЯ ОПОРНИХ СИГНАЛІВ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ 
ГРАФІКИ 

Пропонується новий підхід до викладання комп’ютерної графіки, який базується на концепції 
функціональної асиметрії півкуль головного мозку людини. 

У наш бурхливий час відбувається докорінна трансформація навчальних та виховних технологій, які 
починають більш орієнтуватися на досягнення у сфері психології. Так у наш час у педагогіці широко 
використовується концепція функціональної асиметрії півкуль головного мозку людини, яка постає 
найбільш ефективним евристичним засобом кристалізації нових освітніх технологій [1-4].  

Завданням нашої статті є спроба побудови навчальної технології, пов’язаної із викладанням 
комп’ютерної графіки, яка базується на концепції функціональної асиметрії півкуль головного мозку 
людини. 

Півкулі (функціональна асиметрія яких так чи інакше пов’язана з асиметрією простору та часу) 
можна розглядати як психофізіологічний фокус людського організму, оскільки з їх функціями так чи 
інакше пов’язані такі сторони людської особистості, як механізми цілепокладання та пошуку (вибору) 
способів досягнення цілей, енергетична та інформаційна регуляція поведінки, фази сну, емпатія і 
рефлексія, екстраверсія і інтроверсія (властивості, що співвідносяться зі статевим диморфізмом), 
повільні та швидкі потенціали мозку, свідомість та безсвідоме, довільна і мимовільна сфери психічної 
діяльності, перша та друга сигнальні системи, сила та слабкість нервових процесів, їх лабільність та 
інертність, збудження та гальмування, “Я” та “не-Я”, ерготропні та трофотропні функції організму, 
симпатична та парасимпатична ланки вегетативної нервової системи та ін.  

Є дані, котрі дозволяють зробити висновок, що права півкуля функціонує за принципом позитивного, 
а ліва – негативного зворотного зв'язку.  

Слід сказати, що в цілому правопівкульова стратегія сприйняття, мислення та опанування світом є 
інстинктивно-інтуїтивним, емоційно-образним, конкретно-експресивним, цілісно-синкретичним 
світорозумінням, що формує багатозначно-метафоричний лінгвістичний та мотиваційно-смисловий 
контексти відображення дійсності, “пробуджуючи” до життя такі форми суспільної свідомості, як 
мистецтво та релігія. Лівопівкульова стратегія, навпаки, є особистісно-вольовим, абстрактно-логічним, 
вербально-символiчним, понятійно-концептуальним, дискретно-множинним світосприйняттям, яке 
сприяє формуванню однозначного лінгвістичного й мотиваційно-смислового контексту відображення 
оточуючого світу та “пробуджує” до життя науку i філософію. 

Відомо, що права  півкуля краще сприймає ліве, a ліве – праве зорове поле людини [3]. При цьому 
числа, букви, слова, символи краще сприймаються  при їхньому пред'явленні в праве поле зору [4], у той 
час як конкретні предмети, образна інформація – при їхньому пред'явленні в ліве поле зору. Слід 
зазначити ще одну закономірність: права півкуля спрямована на сприйняття мелодійного аспекту 
музичної і вербальної  інформації,  a ліва – віддає перевагу її ритмічному малюнку.  Отже, слова і узагалі 
уся вербальна і невербальна інформація може бути проаналізована з позиції її приналежності до “правої” 
або “лівої” інформації.  

Таким чином, півкулі головного мозку людини, що є її психосоматичним “фокусом”, виявляють 
достатньо просту сенсорно-когнітивну схему сприйняття світу, коли усе “континуальне” сприймається 
переважно правою, а усе “дискретне” – лівою півкулею.  

Стан творчості передбачає функціональне узгодження психічних стратегій півкуль, які у звичайному 
стані прагнуть домінувати одна над одною. Тому синергетичне поєднання півкульових стратегій 
пізнання та освоєння світу передбачає поєднання наочного та абстрактного (вербального) аспектів у 
одному навчальному контексті.  

Цей метод інтеграції півкульових стратегій у навчанні ілюструється вельми ефективною 
педагогічною системою В. Ф. Шаталова, яка використовує принцип півкульового синтезу, коли у рамках 
учбового процесу приводяться до гармонії два аспекти людської психіки – “правий” (конкретний) та 
“лівий” (абстрактний).  При цьому, педагогічна технологія В.Ф. Шаталова може застосовуватися при 
викладанні практично всіх навчальних дисциплін, починаючи від фізики і математики, і закінчуючи  
географією та історією.   

Тут з одного боку учні одержують той чи інший набір конкретних фактів (математичних, історичних, 
географічних тощо), а з другого – всі ці факти перекладаються на мову опорних сигналів, що є 
абстрактними категоріями.  
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Учні вчаться цілеспрямовано та регулярно маніпулювати одночасно двома протилежними один по 
відношенню до іншого рядами реалій нашого життя, здійснюючи їх взаємну трансформацію, коли 
конкретне сприймається та розуміється через абстрактне, а абстрактне – через конкретне.  

Достатньо тривала практика приведення до функціональної єдності право- та лівопівкульового боків 
психічної активності сприяє формуванню установки на “інтегральну” психічну активність, у межах якої 
виявляється прагнення до творчості і як результат – незмірно форсується учбова діяльність [3 : 122].  

Розглянемо фрагмент викладання растрової графіки, де ми використовуємо метод опорних сигналів. 
Тут, з одного боку, подається вербальна інформація, яка пояснює певні навчальні об’єкти на 
вербальному рівні, а з іншого, ілюструє цю інформацію на рівні наочному.  

Як свідчить наша практика, синергійне поєднання двох протилежних каналів сприйняття дійсності 
виявляється ефективним засобом викладання комп’ютерної графіки. 

 
 

пов
орот

 

якість  зображення

 

 
 
 
Якість зображення часто залежить від 

значення роздільної здатності растра. Чим вища 
роздільна здатність, тобто більша кількість точок 
на одиницю довжини (площі), тим чіткіше 
зображення. 
 

Рис. 1. Вплив роздільної здатності на якість зображення 
 
Як бачимо, інформація, що подається студентам, диференційним чином розташовується у правому 

(вербальному) та лівому (образному) зоровому полі, що відповідає півкульовим стратегіям обробки 
інформації людиною та сприяє синергетичному ефекту зближення півкульових функцій, що полегшує 
процес засвоєння учбового матеріалу. 

Природно, що наші висновки потребують подальшого теоретичного обґрунтування та практичного 
опробування. 
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Предлагается новый подход к преподаванию компьютерной графики, который базируется на концепции 
функциональной асимметрии полушарий головного мозга человека. 

 
Gorobets S. N. Using prompting signals at teaching computer drawing. 

A new approach at teaching computer drawing, which is based on the concept of functional asymmetry of the 
hemispheres of human brain, is represented. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО 
ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ 

Представлено розуміння духовності як екзистенційної характеристики людини, її сутнісного атрибуту. 
Обґрунтовується, що особистісно орієнтована освіта вимагає від учителя педагогічної позиції, 
характерної саме для діалогічної взаємодії учасників педагогічного процесу, показано, що в основі 

лежить трансцендентне переживання, яке надає людині відчуття власної цілісності. 

Одним із стратегічних завдань реформування школи є її переорієнтація на особистісний розвиток 
учнів. У педагогічній теорії і практиці стали широко використовуватися поняття "особистісно 
зорієнтована освіта", "особистісно орієнтовані виховання, навчання". Водночас, процес персоналізації 
навчально-виховної роботи відбувається спонтанно, повільно і досить таки неефективно. У зв'язку з цим, 
постає необхідність осмислення сутності особистісного підходу як певної цілісної сукупності 
концептуальних і практичних засобів, вироблених сучасною психологією та педагогікою. Дана стаття 
має послугувати висвітленню одного із аспектів цієї проблеми, а саме: специфіці взаємин учителя з 
учнями в умовах особистісно орієнтованої освіти. 

Кожне нове покоління оволодіває досягненнями людської культури через діяльність, яка аналогічна 
(хоч і не тотожна) тій, що спричинила появу цих досягнень. У силу сказаного, зміст діяльності вчителя 
полягає, передусім, у тому, щоб організувати таку діяльність учнів, під час та внаслідок якої 
забезпечувався б розвиток їх духовно-моральних переконань, формування світогляду, засвоєння системи 
знань, практичних умінь та навичок, розвиток пізнавальних здібностей тощо. Саме ця "надзадача" 
визначає сутність професійно-педагогічної діяльності. А центральним системотворним ставленням, що 
лежить в основі педагогічної діяльності та визначає її сутність, є ставлення "учитель – учні".  

Зрозуміло, що взаємодія між названими учасниками педагогічного процесу не носить симетричного 
характеру, і вчитель, насамперед, є лідером, організатором такої взаємодії, який визначає її цілі, зміст, 
ефективні організаційні форми та шляхи тощо. По-іншому, саме вчитель здійснює управління 
міжособовою взаємодією у системі "я - учні" у педагогічному процесі. 

Важливо підкреслити і ту обставину, що розв’язання завдань, які стоять перед школою сьогодні, 
можливе лише за умови забезпечення вчителем певного типу управління діяльністю учнів. Сутність 
останнього – рефлексивного – управління полягає у зміні позиції учня, у перетворенні його із об’єкту 
зовнішніх впливів у активного суб’єкта власної діяльності, здійснюваної у загальній системі соціального 
життя, у розвитку його спроможності до самоуправління (саморегулювання, самоорганізації та 
самоконтролю) власною діяльністю. 

Специфічність рефлексивного управління, зі сторони вчителя, діяльністю учнів має знайти своє 
відображення насамперед у його взаєминах з ними, зумовлюючи тим самим специфіку комунікативної 
сторони педагогічного процесу та знаходячи своє відображення в особистісних характеристиках 
педагога. 

Орієнтуючись на запропонований вітчизняним психологом Г.О. Ковальовим [2] загальний підхід до 
характеристики стратегій педагогічних впливів, розрізнюють її монологічну та діалогічну різновиди.  

У випадку монологічної стратегії лише педагог є повноцінним суб’єктом діяльності, "носієм істини". 
Наголосимо, що це стосується як її імперативного, так і маніпулятивного проявів. Просто у першому 
випадку, учень лише виконує задані педагогом дії, запам’ятовує роз’яснені ним знань, розв’язує 
запропоновані задачі тощо. У другому, прямі вказівки педагога замінені створенням таких умов 
діяльності (часто досить складних), коли вона розгортається у наперед визначеному напрямку, 
забезпечуючи тим самим досягнення поставлених цілей. При цьому не слід забувати, що педагогічне 
маніпулювання здебільш пов’язане з щирою турботою вчителя про краще майбутнє для учня. Просто 
вчитель вважає, що останній ще не спроможний збагнути, що для нього буде корисним, він не в змозі 
сам ставити перед собою цілі, і, отже, це має робити за нього вчитель. 

Зрозуміло, що монологічна стратегія (особливо у її маніпулятивному прояві) не заперечує 
використання вчителем, наряду з іншими, і діалогічних процедур між учителем (суб’єктом впливу) і 
учнем (його реципієнтом), однак такі процедури відіграють виключно допоміжну, службову роль. 



М.М. Заброцький. Особливості педагогічної позиції в умовах особистісно орієнтованої освіти 

 247 

Принципова відмінність діалогічної стратегії полягає, насамперед, у орієнтації педагога на 
досягнення взаємин співробітництва з учнями. Спочатку має місце альтруїстичне зосередження на 
Іншому (учневі) як на партнерові по спілкуванню, яке поступово розвивається до безоціночного 
прийняття Іншого, визнання принципової особистісної рівноцінності з ним у довірчому діалозі та 
спільній творчості.  

По-іншому, за учнем визнається право на власну думку, власну позицію, яку, звичайно, слід 
обґрунтовувати. Вчитель, користуючись своїм досвідом і знаннями, звертає увагу на її слабкі сторони, 
але він принципово поважливо ставиться до думки учня і, при необхідності, вносить корективи у власну 
позицію. 

Орієнтація на таку стратегію педагогічної взаємодії пов'язана з педагогічним оптимізмом, 
доброзичливою вимогливістю, поєднаною з довірою до учнівської самостійності, опорою на позитивний 
потенціал учня та дитячого колективу. Її носіям притаманні впевнена відкритість, щирість та 
природність у спілкуванні; безкорислива чуйність та емоційне прийняття учнів як партнерів по 
спілкуванню; індивідуальний підхід до вирішення педагогічних задач, поглиблене та адекватне 
сприймання та розуміння поведінки учнів, їх особистісної проблематики, врахування полімотивованості 
їх вчинків; цілісний вплив на особистість та її ціннісно-смислові позиції; висока імпровізаційність у 
спілкуванні, готовність до новизни, орієнтація на обговорення, дискусію; прагнення до власного 
професійного та особистісного розвитку; достатньо висока і адекватна самооцінка; розвинуте почуття 
гумору тощо.  

Педагогічна взаємодія завжди є вираженням певної позиції педагога стосовно учнів. В основі позиції 
як психічного утворення лежить глобальне, всеохоплююче переживання нерівності між мною та іншою 
людиною, відсутності тотожності між нами, яке сприймається (усвідомлюється) як щось таке, що 
залишається в мені від впливів інших. Можна говорити, наприклад, про рефлексивну позицію, яку 
займають до наявних якостей свідомості, про особистісну позицію як ставлення до власного буття у 
цілому, про трансцендентну позицію як переживання виходу людського буття за власні межі тощо.  

В основі педагогічної позиції лежить переживання міри залежності людей один від одного. 
Переживання екзистенції іншої людини в ній персоніфікується та співвідноситься з переживання власної 
рівності (нерівності) з нею як момент прийняття рішення про вплив на неї, про дозволеність такого 
впливу, яка обґрунтовується саме цими екзистенціальними переживаннями. По суті, займати педагогічну 
позицію стосовно когось - це приймати рішення про вплив на нього, вчити його через цей вплив 
доцільній поведінці, тобто ставати для цієї людини носієм мети, смислу життя. 

Монологічна стратегія педагогічної взаємодії, у кращих своїх проявах, виражає педагогічну позицію, 
сутність якого можна виразити словами "Роби як Я". Серед позитивних переживань педагога при ній 
можна назвати: цілеспрямованість, енергійність, активність, напруження, радість від лідерства, радість 
від самореалізації, відчуття власної компетентності, відчуття повноти життя тощо. Але є й інше: 
переживання вичерпності мети, відсутність релаксації, постійне самостимулювання, емоційна холодність 
інших, страх втратити лідерство, страх втратити компетентність, переживання звуження кола 
спілкування, страх перед власною слабкістю тощо.  

Якщо розглядати цю позицію з погляду людини, яка переживає педагогічний вплив (дитини), то її 
незаперечними плюсами є: переживання присутності іншої людини, наявність психічної реальності, 
переживання досяжності мети, можливість самореалізації, персоніфікація переживань, оптимізм, 
досяжність ідентичності, зняття з себе відповідальності, довіра, цілісність власного "Я". Та не слід 
забувати про обмеженість психічного простору, лише часткове використання властивостей психічної 
реальності, переживання слабкості власного "Я", відчуття провини, скутість почуттів, неможливість 
тотожності з іншими, переживання одноманітності "Я". 

Найважливішим наслідком такої позиції є стабільна асиметричність взаємин, яка породжує постійну 
нерівність "Я" її учасників, оскільки ця позиція не передбачає зворотного рефлексивного зв’язку для 
впливу на "Я" педагога. 

Для діалогічної взаємодії характерна зовсім інша педагогічна позиція, сутність якої можна виразити 
словами "Давай разом подумаємо, що слід зробити". Її принципова відмінність полягає у відображенні 
такої концепції життя, відповідно з якою і педагог, і дитина є живими носіями власної сутності. 
Внаслідок цього, ситуація їх взаємодії стає потенційно трансцендентною, нескінченною, час стає 
фактором усвідомлення руху до цієї нескінченності, а сама взаємодія набуває форми втілення людської 
сутності. 

Позитивними переживаннями, типовими для педагога у цій позиції, будуть: я існую; я відчуваю; я 
думаю; я можу; я хочу. Відповідно негативними переживаннями виступатимуть страх смерті, недовіра, 
нерозуміння, нездійсненність, безсилля. Аналогічними є позитивні та негативні переживання і 
вихованців.  

По-іншому, педагог і учень у цій позиції пов’язані взаємною орієнтацією на сутнісні якості один 
одного. Зрозуміло, це вимагає від них постійних зусиль по утриманню сутнісних характеристик як 
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власних, так і іншої людини. Внаслідок цього рефлексія стає необхідністю, а особистісна позиція - 
природною і невимушеною. Вплив Іншого вже не розцінюється як прояв сили, а порозуміння, 
співробітництво стають логічним наслідком взаємодії. Прийняття рішення тепер є вираженням власної 
екзистенції, нехай у побутовій формі, яка є найбільш природною у даний момент життя. 

Якщо перша позиція механістична по своїй природі, то останню можна назвати антропологічною. Її 
можливість має своє обґрунтування у сутнісних характеристиках людської психіки. Справа в тому, що 
все дійсно людяне у людині не самочинне, а обумовлене. Однак, власне людяним воно стає лише тоді і 
постільки, коли і оскільки людина долає власну обумовленість, піднімається над нею, трансцендентує її.  

Мова йде про таке. У кожний момент свого життя людина протистоїть світу, займає певну позицію як 
щодо свого природного і соціального оточення, зовнішнього середовища, так і до власного вітального 
психофізичного внутрішнього світу, внутрішнього середовища (В. Франкл). Можливість займати таку 
позицію, здійснювати інтегральне, властиве лише цій позиції ставлення до різних проявів свого життя, 
трактується як вираження духовної сутності людини.  

Духовність є екзистенціальною характеристикою людини, тим сутнісним атрибутом, який надає 
людині відчуття власної цілісності, інтегрованості. Це особлива якість нашої взаємодії з іншими людьми, 
трансцендентне обґрунтування такої істинної взаємодії, яка потенційно можлива, однак не завжди 
реальна, виявлена в бутті (у цьому випадку вона відображається нашою свідомістю як туга за істинним 
буттям, за спів-буттям з іншими людьми, за собою істинним).  

Духовне у людині зосереджується, концентрується у вигляді трансцендентної позиції. Саме вона 
лежить в основі педагогічної позиції, характерної для діалогічної взаємодії учасників педагогічного 
процесу. Останні при цьому не лише рівнозначні, вони ще й рівні самі собі. Вони не втрачають свого "Я", 
а утверджують його різноманітність та ідентичність власній екзистенції. По-іншому, взаємодія не 
деформує людей, а приносить їм нові, більш глибокі переживання власної сутності. 

Сказане змушує по-іншому подивитися і на проблеми підвищення кваліфікації вчительства, зробивши 
наголос на концептуальному, а не на функціональному розвитку особистості, який знаходить своє 
вираження у формуванні цінностей, смислових утворень та ідеалів, у розширенні поля усвідомлення 
власної особистості, у збагаченні концепції життя та освоєнні технологій її практичної реалізації, 
розсіюванні ілюзорних уявлень про себе та свій образ в очах інших людей та ін. 
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Заброцький М.М. Особенности педагогической позиции в условиях личностно ориентированого 
образования. 

Представлены понимания духовности как экзистенциональной характеристики человека, его 
сущностного атрибута. Обосновывается, что личностно ориентированное образование требует от 
учителя педагогической позиции, присущей именно диалогическому взаимодействию участников 

педагогического процесса, показано, что в основе такой позиции лежит трансцендентное переживание, 
придающее человеку ощущение собственной целостности. 

Zabrodsky M. M. The peculiarities of pedadogical attitude in the conditions of personality oriented education. 

The understanding of the spirituality as the existential characteristic of a man, his essential attribute is 
represented. The thought that the personality oriented education demands from the teacher the pedagogical 

position that characterizes the dialogue interaction of the participants of a pedagogical process is substantiated.  
It is shown that in the core of such a position lies the transcendental feeling, enabling a man to feel himself a 

wholistic creature.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ 
СУЧАСНИХ УЧНІВ 

Виявляються психологічні особливості становлення пізнавальної самостійності сучасних учнів та шляхи 
їх розвитку в навчанні. 

Добре відомо, що успіхи молодої людини спочатку в учбовій  роботі, а потім і в виборі життєвого 
шляху та досягненні поставленої мети в значній мірі залежать від того, як вона вміє переборювати 
труднощі, чи вміє наполегливо й самостійно працювати. Навіть великі здібності людини та її 
обдарованість не можуть самі по собі забезпечити досягнення цілі, якщо здібна чи, навіть, талановита 
людина не звикла працювати систематично і самостійно. 

Отже, самостійність учня є умовою успішного розвитку його особистості, лежить в основі активності 
в пізнавальній діяльності та інших сферах життя. Тому розвиток самостійності школярів у процесі 
навчання та виховання постає як одне з головних питань психолого-педагогічної науки, педагогічної 
практики та першочергове завдання сучасного вчителя. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про величезне значення проблеми самостійності, 
зростання інтересу до неї з боку вчених і учителів, теоретичну нечіткість та недостатню розробленість в 
психології. 

Зацікавленість проблемою самостійності не випадкова: вона тісно пов’язана з інтересом до питань 
психології особистості, з одного боку, і з потребою вирішення в конкретно-психологічному плані 
філософської проблеми свободи волі і необхідності – з іншого. 

Вивченням самостійності займалися і раніше, в основному педагоги і вихователі дитячих закладів. 
Психологи, хоч і приділяли увагу цій властивості, але лише як якості особистості і описували її за 
допомогою інших особистісних характеристик. Крім того, дослідження явищ самостійності мали 
переважно описовий характер. 

Зважаючи на актуальність проблеми самостійності сучасних школярів і необхідність її вирішення, 
мету нашого дослідження ми вбачали у вивченні психологічних особливостей її прояву в учбовій 
діяльності учнів різного віку та визначенні умов, і засобів розвитку в навчально-виховному процесі. 

За тлумачними словниками та характеристикою в науковій літературі "самостійність" визначаємо як 
властивість і стан, уміння діяти без сторонньої допомоги або керівництва, самостійної дії. Коли йдеться 
про значення слова "самостійний" як характеристику людини, людської діяльності, то вживаються такі 
синоніми: вільний, незалежний, рішучий, з власної ініціативи і здійснений своїми силами, без чужої 
допомоги, сторонніх впливів та керівництва. Із вказаних тлумачень значення слова "самостійність", 
випливає її приналежність до вольової сфери особистості. Вона характеризує людину (учня), насамперед, 
з точки зору наявності чи відсутності у її діях вольових зусиль. 

Поняття самостійності тісно пов’язане з поняттям пізнавальної активності, хоч вони і не тотожні. 
Пізнавальна активність і пізнавальна самостійність взаємно посилюють одна одну, виступають якісними 
характеристиками пізнавальної діяльності. 

Ефективність оволодіння знаннями, уміннями і навичками вища тоді, коли цей процес спрямовується 
вчителем так, що в ньому залишається місце для доцільної самостійної пізнавальної активності учнів. 
Учбова самостійність – це здатність, яка проявляється в умінні власними силами, без сторонньої 
допомоги вирішувати поставлені вчителем чи самими учнями завдання, використовуючи при цьому нові 
раціональні способи роботи, та в стійкому бажанні та прагненні не лише на вимогу вчителя, а й за 
власним почином активно брати участь в учбовій роботі, що здійснюється на уроці. 

Пізнавальна самостійність включає дві сторони: суб’єктивну – мотиваційну (спонукальну) та 
об’єктивну – володіння узагальненими знаннями, уміннями та навичками. Ці сторони тісно 
взаємопов’язані і складають органічну єдність. 

Наше дослідження проводилось в 1-3 класах та у 7-х класах ЗОШ №3 і №25 м. Житомира та в 10-х 
спеціалізованих класах Житомирського обласного педагогічного ліцею. В процесі вирішення 
поставлених завдань був створений та застосований комплекс варіантів модифікованих нами відповідно 
до проблеми дослідження психодіагностичних методик. 

Дані нашого дослідження вказують на основні тенденції розвитку самостійності учнів початкових, 
середніх і старших класів. 

Дані дослідження, за допомогою модифікованої нами методики фільм-тест Р. Жиля, свідчать, що 
рівень самостійності дітей у різних ситуаціях і сферах діяльності різний, та існує певна відмінність у 
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цьому плані між хлопчиками і дівчатками. Так, у проведенні вільного часу (прогулянки, ігри, побутові 
справи) молодші школярі надають перевагу самостійності, особливо хлопчики; виконувати домашні 
завдання більшість учнів других-третіх класів прагне у присутності дорослих. Індивідуальні бесіди зі 
школярами про те, як вони виконують домашні завдання – самостійно чи за допомогою дорослих, самі 
шукають відповідь у підручнику при зіткненні з труднощами чи звертаються до старших, ровесників, - 
показали, що біля 70% третьокласників намагаються отримати допомогу з боку батьків, однокласників. 
При цьому учні з високою успішністю у навчанні надають перевагу самостійному виконанню домашніх 
завдань, а діти з посередніми результатами в учінні цю роботу часто виконують зі старшими. 

Отримані нами дані свідчать також про те, що хлопчики більше люблять завдання репродуктивного 
характеру – списувати текст, читати, а дівчатка – складати оповідання, фантазувати, малюючи. 30% 
досліджуваних учнів 3 класу серед цікавих для них завдань вказують розв’язання задач. Однак, 
спостереження за роботою школярів на уроках математики дають підстави твердити, що рішення задач 
не вимагають від учнів пізнавальної активності і самостійності, вони зводяться до впізнавання типу 
задачі та застосування відомого способу виконання. 

З метою виявлення особливостей прояву самостійності учнями на уроках та в групі продовженого 
дня, нами був складений опитувальник, який ми використали як схему спостереження за роботою учнів 
та опитування вчителя і вихователя продовженого дня. Результати підтверджують попередні дані про 
вищий рівень самостійності (прагнення до неї і здатність проявляти) у учнів з високими успіхами у 
навчанні. 

Для встановлення тісного зв’язку між умінням самостійно виконувати завдання і учбовою 
успішністю, підраховано коефіцієнт рангової кореляції між показником якості самостійно виконаного 
візерунку (методика "Графічний диктант") та середнім балом успішності за четверть з основних 
предметів. Коефіцієнт виявився дуже високим – 0,9. 

Протягом двох років навчання в початкових класах здатність учнів самостійно виконувати завдання 
вчителя значно зростає. На це вказують результати співставлення робіт учнів третіх і перших класів, 
виконаних за згаданою вище методикою.  На етапі самостійного виконання завдання помилки 
припустили в обох візерунках 11,1% третьокласників, в одному – 7,4%, інші 81,5% досліджуваних 
виконали правильно. Результати першокласників відповідно становлять 21,9% неправильно зроблених 
візерунків, 18,8% з певними помилками і лише 59, 3% учнів першого класу з завданням впорались. 

Однак, як бачимо, рівень учбової самостійності учнів третіх класів залишається в цілому ще 
недостатньо високим і потребує створення умов для її підвищення. 

Дослідження, проведене в сьомому класі, показало, що учні-підлітки схильні радитись з дорослими у 
ситуаціях прийняття рішення, хоч не завжди слідують, як показують спостереження та їх відповіді, цим 
порадам. 

Встановлено, що самостійність учнів-підлітків також різна у різних значимих для них ситуаціях та 
видах діяльності. Прагнення до самостійності та здатність проявити її вища у здійсненні щоденних 
побутових справ, проведенні вільного часу. Значно нижчий рівень при виконанні учбової діяльності. Так, 
біля 70% семикласників не люблять завдання на самостійну роботу. 

Нами виявлена завищена самооцінка самостійності у багатьох підлітків, що свідчить про розуміння 
ними важливості цієї якості для людини, зокрема учня, вікове прагнення середніх школярів до 
самостійності і незалежності від дорослих. 

Проведене нами дослідження дозволило виявити різницю у вмінні учнів різного віку чітко 
виконувати вказівки вчителя та самостійно продовжувати цю ж роботу. Учні всіх класів гірше 
справилися з самостійним виконанням роботи. Однак, якість самостійних робіт третьокласників та 
семикласників підвищується у порівнянні з першим класом і становить відповідно 60%, 52%, 45%. Ці 
дані також свідчать про зростання з віком самостійності школярів. 

Дослідження пізнавальної самостійності старшокласників проводились в спеціалізованих класах: 10-
У (українська мова та література) та 10-М (фізика та математика) Житомирського обласного 
педагогічного ліцею. 

Для  виявлення рівня самостійності старшокласників було використано опитувальник, який містить 
десять тверджень. На кожне із тверджень досліджувані давали одну із відповідей: "так", "скоріше так", 
"ні", "скоріше ні", які оцінювались відповідно до інструкції. Максимально можлива кількість балів – 10, 
сума балів свідчить про певний рівень самостійності:  

1-3 бали – низький рівень; 
4-6 – середній; 
7-10 – високий. 
Підраховувався середній бал по класу, який вказував на рівень самостійності класу в цілому. 
Отримані нами результати дослідження за цією методикою, проведеного в 10-му математичному та 

10-му гуманітарному класах вказують на перевагу в них учнів з високим та середнім рівнем розвитку 
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самостійності. Так, серед учнів-математиків 75% мають 7 і більше балів, решта – 25% від 4 до 6, середній 
показник балів по класу становить – 7,8 бали. 

У класі з профілюючими предметами мова та література загальний показник 6,4 бали, що вказує на 
загальний середній рівень розвитку самостійності. Високий рівень мають 70% досліджуваних, середній - 
17%, низький -  - 13% (по 3 бали кожен із них). 

Нижчий показник самостійності учнів гуманітарного класу порівняно з математичним, ми пояснюємо 
складністю учбових предметів, що вивчаються учнями-математиками і потребують від них більшої 
наполегливості, вольових зусиль в цілому та самостійності, зокрема. 

Дані визначення рівня самостійності при виконанні домашніх завдань свідчать про те, що більшість 
десятикласників намагаються готувати їх самостійно – 89% учнів гуманітарного класу та 76% 
математичного. Однак, велика кількість школярів вказує, що "коли не може зробити домашню роботу, то 
списує" – 56: математиків і 48% гуманітаріїв; "просить допомогу" – 44% і 45%; 8% учнів математичного 
класу – "виконують як-небудь". 

Отже, значна частина досліджуваних старшокласників надає перевагу  списуванню над можливістю 
попросити допомоги або пошукати відповідь у інших джерелах. Значно більша кількість учнів 
гуманітарного класу (94%) користується додатковою літературою при виконанні домашніх завдань, ніж 
учнів математичного (всього 62%). В певній мірі це можна пояснити специфікою профілюючих 
предметів. 

Наступне дослідження було спрямоване на вивчення оцінки старшокласниками своїх власних 
можливостей та успіхів в учбовій діяльності, місця самостійності в ній. 

Виявилось, що самостійність виконання певних завдань учнями різних класів неоднакова. Так, 
опрацювати матеріал підручника більшість учнів, (хоч і не переважна) прагне самостійно 61% (10-М) і 
59% (10-У). Коли ж йдеться про виконання конкретних завдань (рішення прикладів, задач, тощо), то 
більшість учнів математичного класу (39% і 44%) прагнуть допомоги вчителя чи друзів і батьків, 
меншість – всього 17% - самостійності. 66% учнів класу з поглибленим вивченням української мови та 
літератури самостійні, за їх власною оцінкою. 

Останньою методикою у нашому дослідженні, яке складалось із двох серій, була методика оцінки та 
самооцінки запропонованих ліцеїстам якостей особистості, в тому числі й самостійності:  
 старанність   веселість  

 дисциплінованість  скромність 
 кмітливість   чуйність 
 начитаність  самостійність 
 чесність  щедрість 
 справедливість   безкорисливість 
 розум   доброта 
 відповідальність обачливість 
 працелюбність  
 В 1серії десятикласникам пропонувалось розташувати ці якості в порядку необхідності їх для 

досягнення успіху в учбовій діяльності та життєво важливої мети. 
 Результати по 10-му математичному класу такі: самостійність поставили на 

1 місце – 7,5%  10 місце –18% 
2 місце – 7,5%  11 місце - 0 
3 місце – 10%  12 місце – 3% 
4 місце – 3%  13 місце - 0 
5 місце – 10%  14 місце - 0 
6 місце – 10%  15 місце – 3% 
7 місце – 7,5%   16 місце – 7,5% 
8 місце – 10%  17 місце – 0 
9 місце – 3% 

 Учні 10-го гуманітарного класу самостійність оцінили таким чином: 
1-4 місце – 0  11 місце – 6% 
5   місце – 10%  12 місце – 0 
6   місце – 10%  13 місце – 0 
7   місце – 7,5%  14 місце – 6% 
8   місце – 10%  15 місце – 0 
9   місце – 3%  16 місце – 6% 
10 місце – 16%   17 місце – 22% 

Встановлено, що самостійність, на думку більшості старшокласників, особливо гуманітарного класу, 
не належать до найважливіших якостей, що визначають успіх у життєвих та учбових справах. 
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У 2 серії дослідження школярі мали вибрати із списку запропонованих 5 якостей, найбільш 
притаманних їм самим. 

31% учнів математичного класу вказали на самостійність, як притаманну їм рису, і лише 22% 
гуманітарного класу визнали її наявною у себе. 

Результати цього дослідження до певної міри можуть вважатися показником недооцінки 
старшокласниками самостійності як важливої морально-вольової якості, необхідної сучасній людині. 

Таким чином, у шкільному віці, як і на інших вікових етапах психічного розвитку людини, її шлях до 
самостійності є поступовим рухом від невміння самостійно приймати рішення і потреби в допомозі 
дорослого до вміння і здатності обходитися власними силами. Самостійність школярів розвивається 
через постійне розв’язання протиріч між прагненням дитини до спільної діяльності з дорослим – і 
тенденцією дорослих привчати дітей до самостійності; між потягом дитини до волі вибору, незалежності 
у вчинках і судженнях – і обов’язком дорослих постійно вводити дитячу ініціативу в рамки норм. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури, передового педагогічного досвіду та наш власний 
педагогічний досвід дозволяють стверджувати, що пізнавальна самостійність формується лише в процесі 
активної учбової діяльності самих школярів, яка вимагає від них прояву самостійних зусиль думки, волі, 
почуттів та дій в умовах застосування вчителем розвиваючих методів навчання. Пізнавальна 
самостійність формується в пошуковій діяльності: процесі відбору учнями потрібних знань і способів 
виконання завдань та самостійному пошуку з метою отримання нових знань і способів дій. 

Пізнавальна самостійність школяра – це результат досконалої системи навчання, виховання і 
розвитку учнів, спрямованої на формування розумової та практичної самостійності як якості особистості 
школяра. 

Розвитку самостійності учнів сприяє поступове збільшення обсягу самостійних завдань і їх 
урізноманітнення, застосування творчих робіт у поєднанні з роботами тренувального характеру. 

Важливим засобом розвитку самостійності, зокрема, пізнавальної, кожного учня є диференційоване 
навчання. Воно забезпечує оптимальні умови для учіння кожного школяра, базується на врахуванні 
можливостей і труднощів, передбачає подачу саме для нього призначеного завдання. 

Одним із шляхів формування самостійності учнів є постановка їх у ситуацію вибору: теми написання 
твору із певної кількості запропонованих, варіанту завдань з математики на контрольній чи самостійній 
роботі, теми реферату, тощо. Особливо ефективними у старших класах стає проведення дискусій і 
диспутів на уроці та в позаурочний час. 
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Выявляются психологические особенности становления познавательной самостоятельности 
современных учеников и пути их развития в обучении. 
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modern pupils and the ways of their development in the teaching process. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІАЛОГОВОГО НАВЧАННЯ У 
ПЕДАГОГІЧНОМУ ВНЗ 

У статті аналізуються психологічні аспекти організації діалогового навчання у педагогічному ВНЗ. 

На сучасному етапі розбудови незалежної української держави особливо актуальним стає завдання 
вдосконалення підготовки педагогічних кадрів, що значною мірою визначається якістю їх психологічної 
підготовки. Проте аналіз практики професійної підготовки майбутніх учителів узагалі та психологічної 
зокрема свідчить про те, що вона неспроможна забезпечити ефективну діяльність випускників 
педагогічного ВНЗ в сучасних умовах, коли пріоритетними якостями вчителя є творчість, ініціатива, 
гуманізм та високий професіоналізм. Тому, психолого-педагогічна наука має визначатись насамперед у 
стратегії вирішення найактуальніших проблем професійної підготовки вчителя. До таких проблем слід 
віднести розробку науково обгрунтованої системи формування у студентів педагогічного ВНЗ 
професійно-творчих здібностей. Необхідність створення сприятливих умов для розвитку творчого по-
тенціалу майбутнього вчителя вимагає докорінної перебудови навчального процесу в педагогічному 
ВНЗ. Визнано, що основним шляхом перебудови вищої педагогічної школи є перехід від суб'єкт-об'єктної 
до суб'єкт-суб'єктної педагогічної парадигми, основними принципами якої є співробітництво, 
співтворчість викладача і студентів, забезпечення самореалізації педагогів та студентів як партнерів у 
творчому процесі. 

Суб'єкт-об'єктній педагогічній парадигмі відповідає репродуктивна стратегія навчання, що передбачає 
побудову навчального процесу в монологічному режимі [5;35]. Для репродуктивної стратегії навчання 
характерною є переважна орієнтація на становлення виконавчих, операційно-технічних професійних 
навичок, а не осягнення смислової сторони майбутньої діяльності, концентрація інтересів більшості 
студентів на сфері суто навчальних інтересів на шкоду сфері професійній, зниження особистісної 
значущості завдань професійного становлення. За такої організації навчання суб'єктом діяльності є лише 
викладач, студенти ж виконують роль об'єкта педагогічного впливу. В навчальному процесі переважає 
монолог викладача перед студентською аудиторією і майже не використовуються можливості спільної 
творчої діяльності. При побудові навчального процесу в монологічному режимі викладач виступає носієм 
незаперечної істини, яку він передає студентам. Діалог за цих умов є лише формою (а не принципом) 
побудови навчального спілкування і застосовується як конкретний прийом навчання, що сприяє 
досягненню певних дидактичних цілей. Суб'єкт-об'єктна форма навчання побудована переважно на 
авторитарному характері взаємодії викладача і студента. Це може призвести до утворення надмірної 
дистанції між тим, хто навчає, і тим, хто навчається. В такій ситуації дуже важко налагодити колегіальний 
стиль спілкування, перетворити студентів на співмислителів, співучасників творчого процесу. 

Реалізація репродуктивної стратегії навчання, монологічного підходу в системі вищої педагогічної 
освіти не дає можливості подолати нагромаджені негативні явища: формалізм засвоєння наукових знань, 
зниження мотивації учіння, блокування творчої активності як викладачів, так і студентів, їх невміння 
орієнтуватися в нестандартних ситуаціях, шаблонне догматичне мислення й авторитарність у педагогічній 
діяльності, низьку соціально-психологічну компетентність майбутніх учителів. 

Суб'єкт-суб'єктній педагогічній парадигмі відповідає продуктивна стратегія навчання. Одним із шляхів 
реалізації цієї стратегії навчання у ВНЗ є організація навчального процесу на основі педагогічної 
співтворчості викладача і студентів. У процесі проведеного нами експериментального дослідження були 
виділені такі об'єктивні та суб'єктивні фактори успішної реалізації педагогічної співтворчості викладача і 
студентів при викладанні психологічних дисциплін: оптимальне використання діалогічних форм навчання 
студентів; введення елементів творчого тренінгу у вузівське навчання; проблематизація навчального 
процесу на основі творчих навчально-професійних завдань; переважне застосування педагогічних 
засобів непрямого управління, орієнтованих на оптимальну самореалізацію особистості; застосування 
групової форми навчання студентів; створення психологічної атмосфери взаємної поваги й рівності 
учасників навчального процесу; формування відповідної мотивації до співтворчості у партнерів зі 
спілкування; трансформація психологічної позиції викладача: перетворення його з носія інформації на 
консультанта й організатора процесу навчання; зміна орієнтації студента з "учнівства" на "партнерство". 

Вирішальною умовою успішного здійснення спільної творчості викладача і студентів є, на нашу думку, 
організація вузівського навчання на основі діалогу. Психологічною наукою вже доведено, що діалог –  це основа 
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творчого мислення, що розвиток діалектичності як системоутворюючого компонента творчого мислення 
неможливий без діалогу. На думку дослідників, діалог як вирішальна умова спільної творчості стає характерною 
ознакою нового педагогічного мислення. Творча особистість завжди діалогічна, взаємодіюча. Діалог - це 
найприродніша форма стосунків викладача зі студентами, що перетворює партнерів зі спілкування на творчу 
діаду, груповий суб'єкт творчості. Нарешті — це найбільш демократична форма проведення занять, 
найкоротший шлях до постійного підтримання зворотного зв'язку і найбільш динамічний спосіб одержання 
нової інформації [3;136]. Саме діалог створює для студентів "зону їх найближчого розвитку" (Л.С.Виготський), 
формує позитивну навчальну мотивацію, стимулює творчу активність, інтереси. Діалог стає для студента і 
викладача ВНЗ особистісноформуючим, стимулює їх взаєморозуміння у навчанні. 

Діалог передбачає взаємодію, спілкування учасників як індивідуальностей — носіїв унікального 
особистісного досвіду, тобто діалогові відповідає концепція співрозмовника як особистості, яка стверджує 
його повноправність і орієнтована па розвиток. Діалог передбачає передусім відносини взаємної поваги, 
довіри, природності та відкритості. Основним засобом взаємозв'язку в діалозі виступає діалогічне 
взаєморозуміння як спосіб взаєморозкриття, взаємоутвердження і взаєморозвитку. 

У діалозі "Я" обох співрозмовників спирається на взаємне утвердження себе як особистості. Тим 
самим для партнерів зі спілкування розкриваються необмежені можливості щодо всебічного взаємного 
розвитку і вдосконалення, більш глибокої орієнтації в ситуації спілкування і кооперації при виконанні 
завдань спільної творчої діяльності. Діалог не дає змоги партнерам зі спілкування однобічно тлумачити 
обговорювані ними проблеми, розширює діапазон підходів до роз'яснення і вирішення цих проблем. Саме 
тому діалог — несприятлива основа для догматичного мислення, натомість він є важливою умовою 
розвитку діалектичного, гнучкого, творчого мислення учасників педагогічної взаємодії. 

Для реалізації вирішальної умови успішної педагогічної співтворчості викладача і студентів, діалогового 
навчання, ми використали елементи методики творчого тренінгу КАРУС, розробленого В.О. Моляко [1]. Методика 
творчого тренінгу КАРУС включає в себе систему впливу на творчу діяльність особистості і, разом з тим, 
стимулює окремі етапи творчого вирішення задачі. Ця система орієнтована на навчання з використанням 
утруднюючих умов. Серед них виділяються: 1)метод часових обмежень (в його основі лежить вплив фактора часу 
на інтелектуальну діяльність суб'єкта); 2)метод раптових заборон (його суть у забороні використання певних 
прийомів розв'язання); 3)метод швидкісного розв’язання (полягає у вільному, не обмеженому інструкціями, процесі 
роздумів над вирішенням задачі); 4)метод нових варіантів (пов'язаний із вимогою розв'язку задачі різними 
способами); 5)метод інформаційної недостатності (в його основі — неповна умова задачі); 6)метод інформаційної 
перенасиченості (включення в умову задачі зайвих відомостей, які не мають значення для її вирішення); 7)метод 
абсурду (людині пропонується вирішити задачу, яка явно не може бути розв'язаною); 8)метод ситуаційної 
драматизації (введення додаткових умов, які змінюють хід розв'язання) [2; 73-76]. 

З усіх методів утруднюючих умов, описаних вище, ми використали: часові обмеження, раптові 
заборони, метод нових варіантів і метод ситуаційної драматизації. 

Метод часових обмежень використовувався у нашому експериментальному навчанні тому, що він не 
тільки стимулює процес творчого пошуку, але й максимально точно моделює реальну напружену 
ситуацію педагогічної діяльності, яка вимагає від педагога аналізу і дії. 

Необхідність використання методу раптових заборон пов'язана з тим, що він перешкоджає 
протіканню процесу пошуку рішення у небажаному напрямку (використання педагогічних штампів, 
шаблонів тощо). Цей метод заважає формуванню стереотипів поведінки у партнерів по спільній 
діяльності. У нашому навчальному експерименті студентам не дозволялось застосування таких способів 
педагогічних рішень, як покарання, проведення формальної виховної бесіди, запрошення у школу батьків, 
залучення адміністрації школи до вирішення складної ситуації тощо. 

Метод нових варіантів нами використовувався тоді, коли більшість студентів пропонувала відносно 
схожі рішення педагогічної задачі. Цей метод застосовувався також у ситуаціях, коли окремі підгрупи 
студентів "застрявали" на одному й тому ж рішенні. У цьому випадку їм пропонувалось шукати нові 
варіанти вирішення педагогічної задачі. 

Нарешті, метод ситуаційної драматизації дозволяв нам, по-перше, уникати тупикових моментів у процесі 
вирішення педагогічних ситуацій шляхом включення додаткових даних (іноді — введення нових ролей, 
персонажів тощо) і, по-друге, змінювати хід вирішення ситуації відповідно до основної мети нашого дослідження. 

Оскільки метою експериментального навчання було створення спеціальних умов для успішної 
педагогічної співтворчості викладача і студентів у реально функціонуючому вузівському навчальному 
процесі, ми відмовились від "особливих вимог" організації тренінгових груп і провели формуючий 
експеримент у звичайних академічних групах, згідно розкладу деканатів (раз на тиждень) за програмою 
спецсемінару "Психологічні основи педагогічної творчості". В експериментальних групах спецсемінар 
проводився як діалогове навчання з елементами методики творчого тренінгу КАРУС. У контрольних 
групах застосовувались традиційні форми та методи навчання уВНЗ. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив виділити систему форм організації діалогового 
навчання. Це групові дискусії, диспути, бесіди, ігри, насичення елементами діалогу традиційних форм 
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навчання, передусім лекції. При організації лекції у діалоговому режимі ми спирались на виділені 
А.І.Єремєєвою, Е.І.Киршбаумом, Н.Ю.Посталюк, В.Н.Расторгуєвим принципи діалогізації лекції і 
використовували розроблений Л.М.Поповим метод "діалогової залученості" [3, 4]. Оскільки лекційний 
курс з даного спецсемінару складав лише 8 годин, перші дві лекції були проведені як проблемні, дві 
останні, як "лекції удвох" (за Л.М.Поповим). На перших двох лекціях створювались проблемні ситуації, 
висувались гіпотези їх розв'язання, здійснювався пошук з одночасним показом звивистих шляхів 
наближення до істини. Лектор прагнув показати власне бачення проблеми, ставлення до неї, тобто 
здійснював персоніфікацію тексту лекції, акцентував свою суб'єктивну позицію. Викладач намагався 
вести лекцію так, щоб його мовлення виступало стимулятором внутрішнього діалогу слухачів, в 
якому студенти як би відкривали знання для себе і включали їх у власну систему знань. 

Після проведення двох проблемних лекцій були визначені студенти, які виявили бажання 
спробувати себе у ролі співавтора двох наступних лекцій. 3 ними здійснювалась підготовча робота до 
проведення "лекції удвох". "Лекція удвох" проходила у вигляді спільно-послідовного викладу думок 
викладача і його співлектора-студента, які обговорювали одну й ту ж тему. Викладач, як більш 
досвідчений лектор, був ініціатором і центром спілкування зі своїм колегою-студентом, постійно 
включався у розмову з ним, ставив питання, що розглядалися, спрямовував увагу слухачів на 
багатомірність предмету розмови, тобто здійснював діалогове мовлення. 

При організації семінарських занять зі спецкурсу "Психологічні основи педагогічної творчості" необхідно було 
суттєво підвищити рівень активності студентів у навчальному процесі. Важливою умовою активізації педагогічної 
співтворчості у навчанні є залучення студентів до управління власною учбовою діяльністю. Спираючись на 
виділені у роботах В. Я. Якуніна етапи управління педагогічною системою, ми прагнули до поступового 
"делегування" студентам повноважень щодо управління учінням у межах навчальних занять. 

Важливо підкреслити, що підвищення творчої активності студентів на семінарських заняттях 
досягалось, передусім, шляхом організації діалогового навчання, яке мало проблемний характер. 
Основним засобом проблематизації змістовної сторони семінарських занять було використання 
творчих учбово-професійних задач у напружених педагогічних ситуаціях. Ми вважаємо, що саме аналіз і 
вирішення таких задач, де відтворюються реальні змістовні протиріччя педагогічної діяльності, 
дозволяє зробити навчання дійсно глибоким, діалектичним і перетворити його із пасивного засвоєння 
інформації в активний творчий процес відкриття нового, в спосіб розвитку і саморозвитку його 
учасників.  

У процесі навчання акцентувалась увага на аналізі помилок учасників спілкування при обговоренні 
певних проблем. Помилки розглядалися нами, по-перше, як нормальне, природне, більше того, 
неминуче у сфері співтворчості явище, по-друге, як важливий і необхідний елемент навчання. 
Доцільність такого підходу до помилок у процесі навчання підтверджується у роботах О.Л.Братченка, 
Н.Ю.Посталюк, Ю.Сенько. Помилки не виправлялись, не оцінювались відповідним балом, а тактовно 
аналізувались з різних позицій, із точки зору їх наслідків, впливу на кожного з учасників творчої 
взаємодії, обговорювались можливі альтернативи та їх переваги чи недоліки. Підлягали обговоренню 
як помилки студентів, так і викладача. 

Робота на семінарських заняттях проводилась за певними етапами. На першому етапі академічна 
група ділилась на три, відносно рівні за чисельністю, підгрупи. Першій підгрупі пропонувалось 
швидко формулювати питання з раніше вивченої теми і ставити їх в усній формі іншій підгрупі. 
Учасники другої підгрупи мали швидко і, по можливості, правильно відповідати на поставлені 
запитання. Студенти ж третьої підгрупи виконували функції експертів, які аналізували та оцінювали дії 
всіх учасників навчального процесу. Роль викладача полягала у включенні всіх студентів групи у діалог, 
спонуканні їх до активності і стимулюванні змагання підгруп. Слід підкреслити, що на кожному етапі 
заняття викладач виступав як активний учасник процесу обговорення проблем. Проте, міра його 
допомоги студентам у вирішенні учбових завдань зменшувалась з кожним етапом навчання, натомість 
зростав вклад у спільне обговорення співробітництва самих студентів. 

На другому етапі кожного семінарського заняття пропонувались напружені педагогічні ситуації. 
Студентська група поділялась на малі групи (тріади), одна з яких — експерти. Кожна з тріад мала після 
обговорення педагогічно-напруженої ситуації виробити свій варіант розуміння останньої та шляхів її 
розв'язання. 

Роль викладача на другому етапі заняття полягала в тому, що при вирішенні тріадами педагогічно-
напружених задач, він спонукав ініціативу студентів щодо відбору найбільш оптимальних рішень та їх 
обгрунтування. 

На третьому етапі заняття обговорювались варіанти вирішення творчих учбово-професійних задач 
методом групової дискусії і творчої рольової гри. Дискусія і творча рольова гра включали три основні 
стадії: підготовка до дискусії (гри), її проведення, підбиття підсумків. Пошук шляхів вирішення 
напружених педагогічних ситуацій у процесі творчої рольової гри здійснювався з використанням методів 
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утруднюючих умов, а також із застосуванням методів оптимізації спільної творчості (методів "мозкової 
атаки", еврістичних питань, синектики тощо). 

У процесі дискусії чи гри виникали труднощі: стикалися стереотипи студентів оцінювати і діяти на 
основі однієї (власної) позиції з реальною багатозначністю ситуацій. За цієї умови когнітивна проблема 
переростала у когнітивний конфлікт, а то й — у міжособистісний конфлікт. У випадку переростання 
когнітивного конфлікту у міжособистісний викладач прагнув провести в максимально коректній формі 
аналіз конфлікту на ранніх стадіях, зокрема, на рівні конфліктної ситуації. Функція викладача полягала 
також в оцінюванні колективного обговорення та ініціюванні запропонованих студентами варіантів 
вирішення педагогічної ситуації. Викладач створював сприятливі умови для розвитку комунікативних 
умінь студентів, їх активності, надаючи останнім роль фасілітатора (ведучого дискусії). 

На завершальному етапі семінарського заняття студенти-експерти  аналізували і оцінювали дії як 
окремих учасників навчального процесу (включаючи викладача), так і тріад. Отже, основна функція 
експертів полягала у здійсненні зворотнього зв'язку стосовно позицій та конкретних дій партнерів по 
спілкуванню. Після оцінки експертів всі учасники семінару обговорювали і підбивали підсумки спільної 
творчої діяльності. 

Таким чином, методика експериментального навчання характеризується певними особливостями. 
Однією з основних особливостей даної методики є організація діалогового навчання з елементами творчого 
тренінгу. При організації лекції реалізувались два рівні залученості у діалог: 1) проблемний виклад 
матеріалу лектором (проблемна лекція); 2) спільно-послідовний виклад думок викладачем і його 
співлектором-студентом ("лекція удвох"). На семінарських заняттях реалізувались такі рівні діалогової 
залученості: 1) полемічне спілкування (організація групових дискусій); 2) ділове спілкування однодумців 
(організація творчих рольових ігор і використання методів оптимізації спільної творчості). 

Особливостями нашої методики є також проблематизація змістовної сторони навчального процесу 
через використання творчих учбово-професійних задач у напружених педагогічних ситуаціях та 
запровадження групових форм організації учбової діяльності (тріад, підгруп експертів). 

Успіх реалізації методичних засобів визначався, передусім, особистістю викладача, діяльність якого, 
на нашу думку, слід вважати специфічною особливістю описаної нами методики експериментального 
навчання. Важливою якістю викладача, яка сприяла ефективності протікання педагогічної співтворчості 
зі студентами, було його творче ставлення до організації навчання. Фактично кожне нове заняття у 
експериментальних групах проходило за своїм сценарієм, щоразу спільними зусиллями викладача і 
студентів вибудовувалась нова технологія проведення заняття. Викладач забезпечував психологічну 
атмосферу взаємної поваги і моральної рівності всіх учасників навчального процесу. Для створення такої 
атмосфери викладач займає відповідну позицію у навчанні. Остання характеризується тим, що головним 
завданням викладача стає не передача знань, а організація учбово-творчої діяльності студентів, яка 
змінює характер взаємодії "викладач-студент", трансформує її у план міжособистісних стосунків. 

Завдяки названим вище особливостям методичних засобів та адекватній процедурі їх 
застосування, нам вдалося досягти передбачуваного результату експериментального дослідження 
проблеми педагогічної співтворчості. 
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ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

В статті подається теоретичний аналіз становлення проблеми пізнавальної активності в 
психологічній науці. 

В сучасних психологічних дослідженнях проблема пізнавальної активності розробляється в різних 
напрямках. Так, досліджується структура і динаміка розвитку пізнавальної активності [1], вплив 
спілкування на її розвиток [2; 3; 4; 5], розвиток пізнавальної активності в сім’ї [6], вплив різних видів 
діяльності на пізнавальну активність [7] та інші аспекти вказаної проблеми. Тому дослідження проблеми 
пізнавальної активності на контингенті студентської молоді є актуальним для психології навчання.  

Завдання даної статті: 1) прослідкувати історію становлення поняття пізнавальної активності; 
2) порівняти підходи різних авторів до визначення даного феномену; 3) виділити точки перетину  їхніх 
позицій.   

Розкриття сутності пізнавальної активності потребує наукового визначення поняття активності. 
Простежимо задля цього історичний шлях розвитку даного феномену. Якщо намагатися прослідкувати 
історію становлення поняття активності, то стає зрозумілим, що на дослідника чекає нелегке завдання. 
Як вказує І.А.Джидар’ян, дуже важко виокремити самостійну, "чисту" лінію розвитку і становлення 
поняття активності. Уявлення про активність зріли в глибинах інших, достатньо глобальних категорій "і 
перш за все таких, як душа, рух, форма, мета, зовнішня і внутрішня детермінація, свобода та ін." [10:58]. 
З відокремленням в елліністичній період античної філософії психічних явищ від загально біологічних 
зароджуються уявлення про активність суб’єкта по відношенню не тільки до зовнішнього предметного 
світу, а й до своїх внутрішніх психічних процесів.  

Період Відродження приніс суттєві зміни у розуміння пізнавальної активності суб’єкта. Активність 
суб’єкта у цю епоху пояснюється не в накладанні на рух апріорних знань, а в можливості впливу на 
нього з боку чуттєвих мотивів, устремлінь людини.  

Французькі матеріалісти XVIII ст. ( Е. Кондільяк, Ж. Ламетрі, Ж-Ж. Руссо, К. Гельвецій, Д. Дідро, 
П. Гольбах і П. Кабаніс) приділяли значну увагу "зв’язку активності (а також і пізнавальній активності) 
живих систем з їх матеріальною організацією. Саме складністю організації, а не наявністю особливої 
субстанції пояснювалась здатність матерії відчувати і мислити.  

Пізніше, головним висновком із вчення Канта був такий, що пізнання не може бути безпосереднім 
відображенням дійсності, воно опосередковане суб’єктивною дійсністю, навіть на рівні чуттєвого 
відображення. За Гегелем першоосновою світу є абсолютна ідея. ЇЇ саморух породжує реальний 
матеріальний світ. Суть пізнання – в саморозвитку, тобто в пізнанні свого власного змісту. Таким чином, 
Гегель трактує пізнання як активну людську діяльність. Проте вміння людини пізнавати світ не є 
вродженим – від народження дається лише здатність до пізнання. 

З позицій психоаналітичного підходу джерелами активності виступають потяги (у Зигмунда Фрейда – 
сексуальні потяги, лібідо, у Альфреда Адлера – потяги самоствердження). З. Фрейд підкреслював, що 
будь-яка активність людини визначається інстинктами. Вплив останніх на поведінку може бути як 
прямим, так і непрямим, замаскованим. Проте, саме інстинкти є кінцевою причиною будь – якої 
активності.  

А. Адлер вважав, що люди володіють творчою силою, яка дає їм можливість бути творцями свого 
життя: "вільна, усвідомлена активність є визначальною рисою людини" [18:166 ]. Екзистенціальна 
психологія мала перед собою абстрактну суб’єктивовану активність індивіда, навіть, якщо йшлося про 
активність творчого плану. Ця активність мислилася як спонтанна, незалежна від середовища, а 
середовище – як вороже індивідові.  

Аналіз літературних джерел показав, як із розвитком філософської та психологічної думки 
розвивалися і погляди дослідників на природу активності. Активність – не тільки прояв життя людської 
особистості, але й умова її розвитку. Активність – одна із основних характеристик особистості, яка 
полягає у здатності виступати джерелом змін у стосунках з оточуючим світом (на відміну від 
реактивності, коли джерелом є зовнішній стимул). Активність виражається у багатосторонній діяльності, 
яка спрямована на пізнання, зміну, перетворення навколишнього світу, на зміну власної природи, свого 
психічного складу. Активність – ступінь взаємодії суб’єкта з оточуючою дійсністю. Дана категорія є 
однією з найактуальніших у дослідженні природи психіки, психічного розвитку, свідомості, 
пізнавальних і творчих можливостей особистості [1].  

"Ми бачимо, - писав Узнадзе, - що у людини є ціла сфера активності, яка передує його звичній 
свідомій психічній діяльності, і ... без спеціального її аналізу ... безнадійно намагатися зрозуміти 
психологію людини". Вчений вважає, що потрібно розрізняти два рівні психічної активності – рівень 
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установки, де, крім афективних, є ряд слабко диференційованих перцептивних і репродуктивних 
елементів, і рівень об’єктивації з активними формами психічної діяльності – мисленням і волею. 

М.О.Бернштейн суть принципу активності вбачав у ствердженні визначальної ролі внутрішньої 
програми в актах життєдіяльності організму. Принцип активності він протиставляв принципові 
реактивності, згідно з яким той чи інший акт – рух, дія – визначається зовнішнім стимулом. 
М.О.Бернштейн не погоджувався з тим, що поведінкові реакції організму є рефлекторними відповідями, 
які викликані зовнішніми обставинами. Ці реакції, стверджує він, детерміновані внутрішньою 
активністю організму, який діє по закодованій програмі. 

У психології особистості активність розглядається насамперед у зв’язку з поняттями "діяльність" і 
"поведінка". Активність – важлива характеристика діяльності і часто трактується як її синонім. Тому 
деякі вчені фактично ототожнюють активність з діяльністю ( В.А.Крутецький, В.А.Петровський). На 
думку інших вчених, активність не тотожна діяльності : "активність" є ширшим поняттям, яке включає 
поняття "діяльність" (О.В.Скрипченко); активність і діяльність відносно незалежні одна від одної 
(К.О.Абульханова-Славська, І.А.Джидар’ян, О.П.Єлисеєв). 

За В.А.Крутецьким, діяльність – це активність людини, спрямована на досягнення свідомо 
поставлених цілей, пов’язаних із задоволенням його потреб і інтересів, на виконання вимог до нього з 
боку суспільства і держави. І одночасно автор говорить про активність як про одну із найважливіших 
загальних властивостей особистості, яка проявляється в діяльності, у процесі взаємодії з оточуючим 
середовищем: "Поки людина живе, вона постійно діє щось робить, чимось зайнята. Тобто, вона проявляє 
активність – зовнішню (дії, рухи, операції, м’язові зусилля) чи внутрішню (психічна активність, яка 
спостерігається навіть у нерухомої людини, коли вона розмірковує, читає, згадує і т. д.)".  

На противагу попередньому автору, І.А. Джидар’ян, порівнюючи активність і діяльність, виявляє їх 
нетотожність. Вчена вважає, що активність одночасно є і ширшою, і вужчою за діяльність: "Як 
характеристика психіки вона вужча за діяльність (діяльність не тільки регулюється свідомістю, тобто не 
тільки включає психічну активність, але й виходить за межі свідомості, об’єктивуючись в продуктові, 
результаті), але як характеристика людської особистості вона є ширшою за діяльність (людина не тільки 
діє практично, але й мислить, відчуває, і взагалі ставиться)" [10]. К.О. Абульханова-Славська вказує на 
принципову відмінність активності і діяльності: "Діяльність виходить із потреби в предметі, а 
активність – із потреби в діяльності. ... Активність ніби передує діяльності в часі, проте не тільки 
передує, але й супроводжує її протягом усього процесу втілення". Вказану позицію підтримує і О.П. 
Єлисеєв, який також вважає, що  активність не тотожна діяльності: "Активність і діяльність відносно 
незалежні одна від одної, подібно тому, як знак, символ відносно незалежний від того, що ним 
позначається. Діяльність, за визначенням має предметний характер, вона предметна. Активність, на 
відміну від діяльності, має символічний характер, вона символічна". 

П.Я.Гальперін виділяє такі рівні розвитку активності:  
1 – рівень фізичної дії в неживій природі, де результат дії ніяк не впливає на дії механізму, що його 

викликав;  
2 – рівень фізіологічної дії (жива природа). Тут вже результати дії не лише регулюють її виконання, 

але й, якщо вони позитивні, то й підкріплюють механізм, який ці дії викликає. На відміну від інших 
рівнів результати діють лише після того, як вони реально досягнуті; 

3 – рівень дії суб’єкта. Це рівень власне активної дії. Тут відбувається пристосування дії, яка 
відбувалася до нових умов. Це досягається за рахунок примірювання дії та її екстраполяції в плані 
образу; 

4 – рівень дії особистості, коли вона регулюється на основі усвідомлення суспільного значення 
ситуації і суспільних засобів, взірців і способів дії. Тут суб’єкт не обмежується індивідуальним досвідом, 
апробуючи в плані образу ті чи інші дії, і переходить до "апробації апробації" на основі рефлексії своїх 
дій за допомогою засобів, які мають соціальне походження. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми     пізнавальної     активності показав існування 
різноманітних підходів щодо визначення природи даного явища. У психології досі ще немає єдиного 
підходу до визначення поняття "пізнавальна активність". У працях багатьох вчених воно  розглядається у 
тісному взаємозв’язку з поняттям "самостійність". Деякі науковці вважають, пізнавальну активність 
формою виявлення самостійності (М.І.Махмутов, Р.Г.Лемберг, Н.О.Половнікова). А ось як взаємозв’язок 
цих понять визначає В.А.Крутецький : "... відношення між поняттями "активне мислення", "самостійне 
мислення" і "творче мислення" можна означати у вигляді концентричних кіл. Це різні рівні мислення, без 
яких кожне наступне є видовим у відношенні до попереднього, родового. Творче мислення буде 
самостійним і активним, але не всяке активне мислення є самостійне і не всяке самостійне мислення є 
творчим". 

На думку М.І.Лісної, пізнавальна активність займає в структурі діяльності місце, близьке до рівня 
потреби. Це стан готовності до пізнавальної діяльності, стан, який передує діяльності та породжує її. 
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Тому в ряду діяльність – активність – потреба, активність займає проміжне місце. За М.І.Лісною, до 
пізнавальної активності дуже близьким є поняття допитливості, або цікавості [2].  

Широта застосування поняття пізнавальної активності, його недостатня визначеність та 
багатоплановість потребує подальших досліджень цієї проблеми. Наші подальші розробки 
стосуватимуться поглиблення уявлення про пізнавальну активність, її структуру, види, а також її 
розвиток у студентів – майбутніх психологів. 
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Мачушник Е.Л. Познавательная активность как психологическая проблема. 

В статье подается теоретический анализ становления проблемы познавательной активности в 
психологической науке. 

Machushnuk O.L. The cognitive activity as are problem in psychology. 

The article considers the theoretical analysis of the cognitive activity problem in psychology. 
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ДО ПРОБЛЕМИ УСВІДОМЛЕННЯ ПІДЛІТКАМИ НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ 

В статті розглядаються психологічні особливості усвідомлення підлітками небезпечних ситуацій, 
представлено результати їх  експериментального дослідження. 

Реалізація виховної функції в навчально-виховному процесі вимагає від вчителя володіння 
інформацією про методи, прийоми та форми роботи з підлітками щодо забезпечення їх особистої 
безпеки. Проблема безпечної поведінки дітей стає все більш важливою для сучасності. До позитивних 
моментів, орієнтованих на її рішення можна віднести прагнення вчених і педагогів увести в систему 
навчальних закладів курс "Безпека життєдіяльності". Його ефективність значною мірою визначатиметься 
тим, наскільки у ньому буде враховано психологічні особливості усвідомлення дітьми різного віку 
різноманітних небезпек, що їх оточують. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчив, що проблема усвідомлення підлітками 
небезпечних ситуацій відноситься до розряду складних та малодосліджених. Це обумовлено як 
складністю явища усвідомлення, методологічними  розбіжностями в аналізі феномену усвідомлення, так 
і зовнішніми  факторами, що обумовлюють непередбачуваність небезпечної ситуаціі. Останнє 
обумовлює складність застосування діагностичних процедур для вивчення даного феномену. У своїй 
роботі за робоче означення феномена усвідомлення небезпеки ми обираємо те, у якому реалізуються як 
свідомі, так і несвідомі акти психічної діяльності. 

Узагальнюючи iснуючi данi (Г.Г.Бочкарьова 1968, Б.А.Алмазова 1986,  Т.В. Драгунова 1968, В.В. 
Ковальова 1968, Д.Н. Узнадзе 1968)  про причини небезпечної поведiнки, можна визначити, що головним 
фактором її виникнення виступає недостатнє усвiдомлення дiй, спрямованих на порушення 
загальнолюдських норм життєдiяльностi. 

В той же час, в деяких працях (В.Н.Кудрявцева 1976, Д.Н. Узнадзе 1966, В.А. Крутецький    , 
Н.С.Лукiн 1963, Ш.Н. Чхартiшвiлi 1965) констатується, що адекватнiсть усвiдомлення оточуючої 
дiйсностi залежить вiд: 

- психiчного розвитку дитини, та її особливостей сприйняття оточуючого свiту; 
- сформованностi самооцiнки та самоконтролю дiй; 
-iндивiдуальних особливостей, характеризуючих динамiку психологiчних властивостей особливостi  
  дитини; 
- наявностi певних стереотипiв поведiнки; 
- зовнiшнiх соцiально-психологiчних умов оточуючого середовища та умов виховання. 
Аналiзуючи проблему небезпечної поведiнки дитини, важливим є розгляд того, як реалiзуються 

інтелектуальні здібності в конкретних ситуаціях небезпечної поведінки. 
Враховуючи актуальність проблеми, її недостатню розробку в психології, нами було поставлено за 

мету визначити особливості усвідомлення підлітками різних ситуацій небезпечної поведінки. 
Для дослідження особливостей усвідомлення небезпечної поведінки підлітків нами, в рамках 

дисертаційного дослідження, був розроблений спеціальний опитувальник, який дозволив визначити 
характер усвідомлення небезпечних ситуацій, що пов’язані з: 

- незадовільною учбовою діяльністю (Ф1); 
- транспортними засобами (Ф2); 
- переміщенням у просторі (Ф3); 
- пробуванням алкоголю, наркотичних речовин, цигарок (Ф4); 
- умовами ігрової та довільної діяльності (Ф5) 
- пізнавальної діяльності (Ф6); 
- взаємодією з іншими людьми (Ф7) 

Опитувальник визначає особливості усвідомлення 27 різних аспектів небезпечних ситуацій: бути 
неготовим до уроків; грати в різні ігри біля дороги; переходити вулицю у невизначеному для цього місці; 
застрибувати на транспорт, який рухається, кататися на велосипеді; пересуватися по дахах будинків; 
стрибати з великої висоти; гратися на будівельних об’єктах; пірнати в воду у невідомому місці; 
залишатися одному вдома; піти далеко від дому; пробувати цигарки; дратувати тварин; грати в азартні 
ігри на гроші; гратися з ріжучими предметами; гратися з вогнем; разбирати зброю; заходити з 
незнайомою людиною до парадної; коли вдома конфликт або сварка; відстоювати свої та чужі права в 
бійці; гуляти пізно ввечері одному; знаходитися під час грози на вулиці; пробувати наркотичні речовини; 
вживати алкоголь; залишити газову плиту без нагляду; розбирати електроприлади; лякати інших людей. 

В дослідженні взяли участь 1620 дітей шостих та сьомих класів. З них 835 дітей сьомих класів 13 
років: 414 дівчат, 421 хлопців. Дітей шостих класів 12 років – 785 осіб. З них 366 дівчат та 419 хлопців. 
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Розглядаючи середні значення одержанних данних на загальній виробці, ми виявили, що 
діагностовані показники, що характеризують особливості усвідомлення небезпечних ситуацій у дітей 12-
13 років, представлені неоднозначно. 

На першу позицію вийшла ситуація (Ф4), пов’язана з пробуванням алкоголю, наркотичних речовин та 
цигарок (21%). На другу позицію – ситуація (Ф5), пов'язана з умовами ігровой та довільної діяльності, і 
(Ф6), пов’язана з небезпечною пізнавальною діяльністю (17%). На третю позицію – ситуація (Ф1), 
пов’язана з умовами неблагополучної учбової діяльності (16%). На четверту позицію – ситуація (Ф3), 
пов’язана з переміщенням у просторі (15%). На п’яту позицію – ситуація (Ф7), пов’язана з взаємодією з 
іншими людьми (13%). На шосту позицію – ситуація (Ф2), пов’язана з транспортними засобами (1%). 

Подальший аналіз особливостей усвідомлення небезпечних ситуацій засвідчує певні відмінності 
цього процесу у дітей різних вікових груп.  

Що стосується виявлення зазначених особливостей усвідомлення небезпечних ситуацій у дітей 12 
років (6 класів), то тут на першу позицію виходить ситуація (Ф4), пов’язана з пробуванням алкоголю, 
наркотичних речовин та цигарок (20%); на другу позицію – ситуація (Ф5), пов’язана з умовами ігрової та 
довільної діяльності і (Ф6), пов’язана з небезпечною пізнавальною діяльністю (17%); на треттю 
позицію – (Ф3), пов’язана з переміщенням у просторі (16%); на четверту позицію – ситуація (Ф1), 
пов’язана з умовами неблагополучної учбової діяльності (15%); на п’яту позицію – ситуація (Ф7), 
пов’язана з взаємодією з іншими людьми (14%); на шосту позицію – ситуація (Ф2), пов’язана з 
транспортними засобами (1%). 

Схожа картина виявлена у дітей 13 років: на першу позицію виходить ситуація (Ф4), пов’язана з 
пробуванням алкоголю, наркотичних речовин та цигарок (20%); на другу позицію – ситуація (Ф5), 
пов’язана з умовами ігрової та довільної діяльності і (Ф6), пов’язана з небезпечною пізнавальною 
діяльністю і (Ф1), пов’язана з умовами неблагополучної учбової діяльності (17%); на треттю позицію – 
ситуація (Ф3), пов’язана з переміщенням у просторі (15%); на четверту позицію – ситуація (Ф7), 
пов’язана з взаємодією з іншими людьми (14%); на п’яту позицію – ситуація (Ф2), пов’язана з 
транспортними засобами (1%).  

Як ми бачимо, відмінності у співвідношенні усвідомлення небезпеки підлітками 12 та 13 років 
виявилися неістотними. 

Розглядаючи особливості достовірних відмінностей між класами в ступені усвідомлення небезпечних 
ситуацій, було виявлено, що за окремими з них, діти 12 років статистично достовірно відрізняються від 
дітей 13 років (Ф3, Ф5, Ф7). Зокрема, по показнику пов’язаному з переміщенням у просторі; умовами 
ігрової та довільної діяльності; взаємодією з іншими людьми (t=5,0; р<0,05), а також по показнику (Ф6), 
який пов’язаний з пізнавальною діяльністю. Ці дані вказують на те, що діти 12 років краще 
усвідомлюють небезпечні ситуації, пов’язані з переміщенням у просторі; пробуванням алкоголю, 
цигарок та наркотичних речовин; з умовами ігрової та довільної діяльності 

Виявлено певні особливості відмінностей між хлопчиками та дівчатами 12 років по показниках, які 
характеризують усвідомлення небезпечних ситуацій. Зокрема, дівчатка 12 років статистично вирогідно 
відрізняються від хлопчиків 12 років по (Ф6)-пов’язаний з пізнавальною діяльністю, (Ф2) - з 
транспортними засобами, (Ф5) - з умовами ігрової та довільної діяльності, (Ф3) - з переміщенням в 
просторі. (див.табл.1). 

Таблиця 1. 
Відміності між хлопчиками та дівчатами 12 років за показниками, що характеризують рівень  

усвідомлення ними небезпечних ситуацій. 
 

клас
с 

Показ
ник Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 

M 0,72 0,17 2,15 2,73 8,51 1,46 2,70 Хл 6 
кл δ 0,45 0,38 0,90 0,65 2,49 0,71 1,17 

M 0,73 0,10 2,32 2,76 9,03 1,83 2,63 Д 6 
кл δ 0,44 0,30 0,74 0,61 2,07 1,14 1,09 

 t 0,42 3,21 2,86 0,64 3,13 5,00 0,80 
  
Аналізуючи особливості показників усвідомлення небезпечних ситуацій між хлопчиками та 

дівчатами 13 років було встановлено, що за окремими з них дівчатка 13 років статистично достовірно 
відрізняються від хлопчиків 13 років, а саме (Ф6) – з пізнавальною діяльністю; (Ф5) – з умовами ігрової 
та довільної діяльності; з (Ф3) – з переміщенням у просторі; (Ф7) – з взаємодією з іншими людьми (див. 
табл. 2). 

Як ми бачимо, як у 12-річних підлітків, так і у 13-річних, знаходять прояв статевоспецифічні 
розбіжності між діагностованими показниками. Хлопчики 12 років краще усвідомлюють ситуації, 
пов’язані з небезпекою транспортних засобів, тоді як дівчатка цього віку – переміщенням у просторі, 
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умовами ігрової, довільної та пізнавальної діяльності. Що ж стосується 13-річних підлітків, то дівчатка, 
порівняно з їх ровесниками хлопчиками, відрізнялися достовірно вищим ступенем усвідомлення 
небезпеки у ситуаціях, пов’язаних з переміщенням у просторі, умовами ігрової, навчальної та 
пізнавальної діяльності та взаємодією з іншими людьми. 

Таблиця 2.  
Статистично достовірні відмінності між хлопчиками та дівчатками 13 років за показниками, що 

характеризують рівень усвідомлення ними небезпечних ситуацій. 
 

класс Показн
ик Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 

M 0,72 0,14 1,81 2,58 7,56 1,21 2,04 Хл 7кл 
δ 0,69 0,41 0,94 0,74 2,63 0,77 1,23 
M 0,76 0,13 2,05 2,57 8,39 1,63 2,23 Д 7 кл 
δ 0,43 0,40 0,86 0,73 2,23 0,60 1,22 

 t 1,16 0,38 3,93 0,29 4,92 5,00 2,27 
 
В подальшому важливим є розгляд відмінностей у ступені усвідомлення небезпеки старшими 

підлітками та з’ясування характеру впливу інтелектуальних особливостей на специфіку усвідомлення 
підлітками різного віку та статі небезпечних ситуацій. 

Підсумовуючи результати виконаного долідження можна зробити такі висновки: 
1. Проблема усвідомлення небезпечної поведінки дітьми є однією із актуальних для сучасної 

психології. Її вирішення ускладнюється як суто методологічними  розбіжностями в порозумінні 
феномену усвідомлення, так і  зовнішніми  факторами, що обумовлюють непередбаченість 
небезпечної ситуації. 

2. Апробовано опитувальник для визначення характеру усвідомлення небезпечних ситуацій, що 
виникають в життєдіяльності підлітків, який дозволяє фіксувати сім основних груп таких 
ситуацій, а саме: незадовільною навчальною діяльністю, транспортними засобами; перемі-
щенням у просторі; використанням алкоголю, цигарок та наркотичних речовин; ігрової, 
довільної та пізнавальної діяльності в несприятливих умовах, а також взаємодією з іншими 
людьми.  

3. Встановлено, що більшість підлітків 12- 13 років краще усвідомлюють небезпечні ситуації 
пов’язані з вживанням алкоголю, наркотичних речовин та палінням цигарок (21%), а менш 
всього усвідомлюють небезпечні ситуації з транспортними засобами. При цьому суттєвих 
розбіжностей між дітьми 12-13 років не виявлено. Проте існують статевоспецифічні відмінності 
в усвідомленні небезпеки пізних ситуацій, що має враховуватись при розробці та впровадженні 
превентивних заходів.  
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Булгакова Е.Ю. К проблеме осознания подростками опасных ситуаций. 

В статье рассматриваются психологические особенности осознания подростками опасных ситуаций, 
представлены результаты их экспериментального исследования. 

Bulgakova Е.Y. To the problem of comprehension of the teenagers of dangerous situations. 

The psychological features of comprehension of the teenagers of dangerous situations are considered; the 
results of their experimental research are represented. 
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ВРАХУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТІСНИХ СТАВЛЕНЬ 
ПІДЛІТКІВ ДО НЕБЕЗПЕКИ УРАЖЕННЯ ВІЛ  ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРЕВЕНТИВНОЇ РОБОТИ 

Подано психолого-педагогічні рекомендації щодо вдосконалення превентивних аспектів статевого 
виховання підлітків з урахуванням специфіки їх особистісних ставлень до небезпеки ураження ВІЛ. 

Одним з головних чинників безпечної поведінки щодо ураження ВІЛ (вірусом імунодефіциту 
людини) виступає особистісне ставлення індивіда до проблем СНІДу, яке поєднує у собі оцінку 
ймовірності та занепокоєність з приводу настання такої небезпеки (В.В.Гришаєва, F.V.van der Velde, 
M.M. Dolicini, J.A. Catania та ін.). Під особистісним ставленням індивіда до небезпеки ми розуміємо 
емоційне сприйняття загрози, яке переломлються крізь призму оцінки ймовірності  настання негативних 
наслідків та власної можливості контролювати ситуацію. 

Завданнями статті є виявлення особистісних ставлень підлітків до небезпеки ураження ВІЛ. Для 
вивчення цього ставлення було використано шкали оцінок когнітивного та емоційного сприйняття 
загрози ураження ВІЛ (M.M. Dolicini, J.A. Catania [3]), та контролю ситуації уникнення інфікування 
(T.W.van der Velde [4]), анкету, що містила питання про досвід сексуальних стосунків, опитувальник 
методику оцінювання поведінкового ризику в гетеросексуальних стосунках, особистісний опитувальник, 
методику вивчення емоційної зрілості та методику вивчення акцентуацій характеру . 

В результаті опитування виділено три типи підлітків. Для підлітків першого типу характерними є 
високі значення показника, який презентує оцінку ймовірності такої загрози для себе та показника, який 
виражає оцінку занепокоєності щодо можливості потрапити у небезпечні ситуації, які можуть призвести 
до інфікування вірусом СНІДу. Підлітків, що їх було віднесено до таких, яким притаманне відносно 
занепокоєне ставлення до небезпеки інфікування, характеризують високі значення показника оцінки 
власної занепокоєності, проте відносно невисокі значення показника, який представляє оцінку 
ймовірності власного ризику інфікування ВІЛ. Третій тип підлітків - з достатньо байдужим ставленням 
до небезпеки ураження ВІЛ - представлений низькими оцінками ймовірності настання такої небезпеки та 
тривожності з даного приводу. В цілому, в усій вибірковій сукупності найбільшу кількість становлять 
підлітки, віднесені до безумовно тривожних, що становить 44,9%, 32,8% - відносно занепокоєних та 
22,3% - достатньо байдужих підлітків. 

Результати дослідження засвідчили наявність оптимістичних установок щодо ймовірності та 
занепокоєності ураженням ВІЛ в обстежуваній групі підлітків. Так, 57,9% обстежених підлітків вважали 
ймовірність інфікування ВІЛ для себе нижчою, ніж для своїх ровесників, 12,1% - вважали що їм більше, 
ніж їх ровесникам, загрожує така небезпека і 30% однаково (високо чи низько) оцінили таку ймовірність. 
При цьому, з віком оптимістична тенденція набуває більшого розмаху і характеризується яскравішим 
виявом у представниць жіночої статі, ніж у хлопчиків-підлітків. Щодо співвідношення оцінок 
занепокоєності небезпекою для себе та інших, спостерігається протилежна тенденція: більшість підлітків 
оцінює свою занепокоєність вище, ніж занепокоєність своїх ровесників (39,7% респондентів). 32,4% 
обстежених вважали таку занепокоєність однаковою, а 27, 9%  - власну занепокоєність оцінили нижче, 
ніж тривожність інших. З віком співвідношення оцінок занепокоєності не зазнає змін, а стать, очевидно,  
не визначає його.  

Подальший аналіз кореляційних взаємозв’язків засвідчив статево-вікову специфіку у детермінації 
різних типів ставлення підлітків до небезпеки ураження ВІЛ статевим шляхом. Так, в основі різних типів 
ставлення хлопчиків молодшого та старшого підліткового віку лежать різні детермінанти. Безумовно 
тривожне ставлення у хлопчиків 13-14 років пов’язане з їх комунікативними властивостями та 
особливостями міжособистісної взаємодії, тоді як у хлопчиків 15-17 років - з їх емоційно-вольовими 
особливостями. Підлітків 13-14 років чоловічої статі з достатньо байдужим ставленням до небезпеки 
характеризує впевненість, демонстративність, недисциплінованість та радикалізм та ін. 

В цілому можна відмітити дещо іншу картину кореляційних плеяд, що утворюються навколо 
показників, що репрезентують їх особистісне ставлення до небезпеки ураження ВІЛ. В молодшому 
підлітковому віці безумовно тривожне ставлення дівчаток виявилось взаємопов’язаним з високою 
експресивністю, та низьким інтелектуальним розвитком і соціальною сміливістю. Їх занепокоєність, 
очевидно, пов’язана з низькою поінформованістю про ВІЛ/СНІД, а їх впевненість у підконтрольності 
ситуації – з відсутністю (або обмеженістю) досвіду вступу в інтимні стосунки. Безумовно тривожних 
дівчаток 15-17 років характеризує домінантність, збудливість, екзальтованість та тривожність. Як і у 
дівчаток молодшого підліткового віку, їх ставлення до небезпеки ураження ВІЛ перебуває у тісному 
негативному взаємозв’язку з поінформованістю про ВІЛ/СНІД як захворювання, поряд із наявністю у 
них міфічного уявлення про виліковність ВІЛ/СНІДу. Вони тим вище оцінювали власну можливість 
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контролювати ситуацію захисту від ВІЛ, чим менше знали про користування засобами індивідуального 
статевого захисту. Що ж стосується дівчаток з достатньо байдужим ставленням до небезпеки ураження 
ВІЛ, то і в молодшому, і в старшому підлітковому віці воно виявилось тісно пов’язаним із вищою 
поінформованістю про ВІЛ/СНІД як захворювання та емоційною нестійкістю. Проте, у дівчаток 13-14 
років з таким типом ставлення до небезпеки занепокоєність тісно скорелювала з емоційністю у поведінці, 
низькими самоконтролем, емоційною саморегуляцією та емпатією, тоді як у 15-17-річних респонденток 
провідними виступили прямолінійність поведінки (недипломатичність) та особисте створення безпеки 
стосовно ВІЛ шляхом уникнення та дискримінації вірусоносіїв. 

Підсумовуючи результати експериментального дослідження, можна зробити окремі узагальнення, які 
важливі для розробки практичних рекомендацій щодо змісту та характеру превентивних аспектів 
статевого виховання підлітків: кожен з типів особистісного ставлення підлітків до небезпеки ураження 
ВІЛ важливо співвідносити з факторами поведінкового ризику. Якщо в молодшому підлітковому віці 
безумовно тривожне ставлення значною мірою опосередковується певними особистісними якостями, то 
у старшому підлітковому – поведінковими факторами. Неоднозначним є характер взаємозв’язку 
особистісних та характерологічних якостей з ставленням підлітків різного віку та статі до небезпеки 
ураження ВІЛ. Молодші підлітки не завжди усвідомлюють особисту небезпеку через низький рівень 
розвитку інтелектуальних особливостей або перебільшують її значення для себе завдяки своїй 
демонстративності чи тривожності. У старшому ж підлітковому віці ці особливості можуть 
обумовлювати зовсім інші тенденції. 

Корекція особистісних ставлень до небезпеки ураження ВІЛ статевим шляхом у підлітковому віці 
повинна гармонійно вплітатися у загальновиховний процес. Важливим завданням цього процесу має 
бути становлення адекватного ставлення до загрози даного захворювання, яке б сприяло вибору більш 
безпечних стратегій та форм поведінки підлітків.  

Превенція у статевому вихованні може знаходити свій прояв у різних його аспектах: просвітницькому 
(інформаційному); мотиваційному (сприяння зміні мотивації статевої поведінки на користь 
репродуктивного здоров’я та індивідуального захисту від ВІЛ, ХПСШ); поведінковому (вироблення 
навичок безпечної поведінки); корекційно-формуючому та ін. 

При плануванні та проведенні превентивних заходів важливо враховувати, що різний вік підлітків 
потребує зміни деяких акцентів у поданні матеріалу про статеві стосунки з огляду на їх безпечність.  Так, 
для підлітків 13-14 років основна інформація і вправи мають бути орієнтовані на загальні питання про 
безпечну поведінку (в тому числі і питання індивідуальної гігієни); інформування про походження, 
шляхи передачі та особливості перебігу ВІЛ-інфекції, інших захворювань, що передаються статевим 
шляхом; фізіологічні та психологічні особливості підліткового віку та їх зв’язок з проявами 
сексуальності (особливості статевого дозріванння, емоційні та сексуальні проблеми підлітків, стосунки з 
представниками протилежної статі); питання про адиктивну поведінку та її вплив на ризик інфікування 
ВІЛ, іншими захворюваннями, що передаються статевим шляхом.  Для 15-17–річних підлітків основний 
наголос слід робити на отриманні знань з безпеки статевих стосунків, зокрема розгляд таких питань: 
психосексуальна культура особистості; використання засобів індивідуального статевого захисту; 
наслідки вступу у ранні статеві стосунки, попередження захворювань, що передаються статевим шляхом 
та небажаної вагітності; ризиковані ситуації щодо ураження ВІЛ, захворюваннями тощо. 

В основі більшості профілактичних заходів, спрямованих на профілактику ВІЛ-інфекції, лежать дві 
стратегії, яким умовно можна дати назви: стратегія усунення ризику та стратегія зниження ризику. 
Стосовно профілактики передачі ВІЛ статевим шляхом, перша стратегія усунення ризику пропонує 
підліткам та молоді повне утримання від сексуальних стосунків або більш пізніший початок статевого 
життя (для молоді, що ще нестала сексуально активною). Очевидно, що застосування даної стратегії при 
проведенні превентивної роботи з молодшими підлітками може дати бажані результати, проте для 
старших підлітків, які вже мали досвід сексуальних стосунків, вона не є ефективною, оскільки не вказує 
на реальні моделі безпечної поведінки. Саме тому, у роботі зі старшими підлітками важливим є 
поєднання стратегії усунення ризику зі стратегією зниження ризику. 

У процесі корекції ставлення підлітків до небезпеки ураження ВІЛ необхідним є поєднання 
абстрактних відомостей про ВІЛ/СНІД з їх особистим досвідом. Для забезпечення їх вищої стійкості 
потрібно створювати ситуації, коли матеріал, що подається, проходить крізь призму емоційних 
переживань, враховуючи при цьому рівень розвитку у підлітків певних сособистісних якостей: 
довірливості, експресивності, тривожності, комунікабельності тощо. Такий підхід обумовлюється тим, 
що інформація з плином часу може забуватися, проте емоційні переживання у зв’язку з її отриманням та 
співвіднесення з обговоренням особистого досвіду і  роздумів стосовно певних ситуацій, залишає чіткий 
слід у свідомості підлітка у вигляді стійкого ставлення до небезпеки. 

При плануванні групових занять з підлітками важливо враховувати такі аспекти: яку інформації 
потребують підлітки. У нашому дослідженні було виявлено, що хлопчики достовірно краще 
поінформовані про використання презервативу, тоді як дівчатка дещо більше знали про походження та 
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особливості перебігу захворювання ВІЛ-інфекції; які навички повинні отримати або які установки та 
експектації мають проаналізувати підлітки; який особистий досвід вони вже мають; їх вік, стать та рівень 
зрілості (в тому числі емоційної); які методи та форми роботи будуть сприяти найбільше для досягнення 
цілей. 

Ефективність корекції особистісних ставлень до небезпеки ураження ВІЛ в процесі статевого 
виховання залежить від вибору шляхів та їх методичної забезпеченості. Вибір методів та форм роботи 
визначається метою роботи та можливостями у її проведенні. 

В процесі корекції особистісних ставлень підлітків до небезпеки ураження ВІЛ статевим шляхом 
важливим є врахування амбівалентності ставлень підлітків до ризику у різних ситуативно-мотиваційних 
контекстах. Якщо в процесі роботи виявляється, що у підлітків сформована певна ієрархія ризиків, 
пов’язаних з використанням презервативу як засобу захисту, то постає завдання оцінити кожен з цих 
ризиків окремо і змінити дану ієрархію на користь безпеки індивіда. Незаперечним є і той факт, що у 
підлітковому віці проблема самоствердження, визнання референтної групи є однією з найзначущих. 
Отож завданням превентивного виховання є допомогти підліткам усвідомити, що статеві стосунки не 
головний атрибут дорослості, показати різноманітність та привабливість інших шляхів самоствердження 
та самореалізації.  

Досить делікатним і водночас необхідним є висвітлення не лише негативних наслідків статевих 
стосунків, але й позитивних емоційних переживань та задоволень, що можуть супроводжувати їх. Це 
питання поєднує у собі як позитивні, так і негативні емоційні переживання підлітків і потребує розгляду 
питань культури та гармонії міжстатевих стосунків вцілому. Коли педагог говорить лише про небезпеку 
сексуальних стосунків, то він в очах таких підлітків справляє враження людини, що мало розуміється на 
цих питаннях, а отже, й ті моделі, що він пропонує, є, на їх думку, малореалістичними та недієвими. 

Особливе місце має бути відведено не лише інформації про небезпеку ВІЛ/СНІДу, але й обговоренню 
різних сторін даної проблеми, аналізу установок підлітків на безпечну міжстатеву поведінку. І хоча 
неосвіченість не є значимою прогностичною ознакою безпечної поведінки, проте при оцінці загрози та 
співвідношенні її ймовірності для себе може виступити важливим предиктором обрання безпечної 
поведінки. Як показало дослідження, ставлення до небезпеки ураження ВІЛ тісно пов’язане з існуванням 
різного роду міфів: про виліковність захворювання, хибні шляхи передачі, існування "груп ризику" тощо. 
Очевидно, що необхідно планувати та відводити певне місце роботі, спрямованій на розвіювання таких 
хибних уявлень підлітків. Статеворольові установки стосовно розподілу ролей в інтимних стосунках 
також відіграють важливу роль у процесах прийняття рішень щодо безпечної поведінки, що обумовлює 
важливість їх корекції в процесі превентивних форм роботи. 

Врахування зазначених рекомендацій дозволить підвищити ефективність превентивного та статевого 
виховання підлітків та сприятиме становленню адекватного ставлення до небезпеки ураження ВІЛ в 
контексті загальної психосексуальної культури особистості. 
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ПРАВИЛА 

для авторів "Вісника Житомирського педагогічного університету" 
 

У "Віснику Житомирського педагогічного університету" публікуються оригінальні (раніше не 
опубліковані) статті теоретичного і експериментального характеру з різних галузей науки. Вони повинні 
бути певним науковим внеском в ту галузь, якій присвячена робота. 

 

Редакція просить авторів при оформленні статей керуватись такими правилами: 
 Мова рукопису - українська. 
 Рукопис подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у вигляді документа 

Word (російський варіант редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). До дискети 
додається підписана автором роздруківка тексту. Текст рукопису має бути перевірений коректором 
(філологом), а роздруківка тексту -  ним підписана. Матеріал рукопису на дискеті повинен бути 
ідентичний роздруківці.      

2.  Параметри сторінки: формат А4, поля – 2,5 см зі всіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см, 
нижній колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).  

3.  Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів. Допускається 
виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано 
уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. Назву статті не допускається набирати 
лише великими літерами. Необхідно використовувати прямі лапки (не парні). При наборі тексту потрібно 
розрізняти символи дефісу та тире (тире відокремлюється з обох боків пропусками та є більшим за 
довжиною від дефісу).   

4.   Параметри абзацу: перший рядок - відступ 0,75 мм, відступи зліва і справа - 0 мм., 
інтервал між рядками одинарний, інтервал між абзацами - 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною 
(якщо інше не передбачено даними правилами). 

5.  Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об'єкт  і разом з 
надписами поміщаються у рамку, для якої встановлюється горизонтальне вирівнювання по центру поля. 
Нижній абзац рамки містить номер та назву рисунка, виділяється курсивом та вирівнюється по центру.   

6.  Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню "Таблиця". 
7.  Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor і відповідати 

наведеним нижче формам (рис. 1). Параметри редактора формул: розміри - Full 10 pt, 
Subscript/Superscript 7 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 16 pt, Sub-Symbol 10 pt.  

Крім того, усі формули мають бути вставлені у таблиці без обрамлення: 

f
l

T
=

1
2 µ

 
 

(4) 

Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули - в другу колонку 
з виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо.   

 

   
 

Рис.1. Параметри для розмірів та стилю редактора формул. 
 
 

8. Обсяг публікації прийматиметься в межах: 
-  стаття - 0,5 др. арк. (за вимогами п.п.3-5 - орієнтовно до 4½ сторінки тексту, включаючи 

формули, таблиці, рисунки тощо, без тексту анотацій);  
-  повідомлення - 0,25 др. арк. 
-  рецензія - 0,3 др. арк. 
-  хроніка - 0,2 др. арк. 



 

 

9. Матеріали розташовуються у такій послідовності: 
а)  Індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю). 
б) Ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю). 
в) Вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю). 
г) Місце роботи: назва установи (скорочена), населеного пункту (якщо його назва не входить до 

складу назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться 
у дужки та поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю.    

в) Назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з 
вирівнюванням по центру). 

г) Коротка анотація статті українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив, окремий 
абзац з вирівнюванням по центру). 

д) Текст статті. 
е) Список використаної літератури. 
є) Місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_____ 2000 р. 

(окремий абзац, вирівнювання по правому краю). 
ж) Анотації статті російською та англійською мовами. 
 
10.  Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання 

позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4], [6:35], [6;7;8], [8:21; 9:117]. Список починається 
підзаголовком "Список використаної літератури" (напівжирний шрифт, вирівнюванням по центру). 

Зразки: 
Книга (монографія) 
Янков М.  Материя и информация. - М.: Прогресс, 1979. - 336 с.  
Grimmet G. Percolation. - N.Y.: Springer, 1992. - 272 p. 
Стаття у журналі 
Рудяков О. М.  Функціональна семантична одиниця // Мовознавство. - 1988. - № 6. - С. 18-25. 
Olemskoi  A. I.  Fractal in condensed matter physics // Phys.Rev. - 1995. - Vol. 18. - P.1-173. 
Стаття у збірнику 
Арутюнова  Н. Д.  Стратегия и тактика речевого поведения // Прагматические аспекты изучения 

предложения и текста. - Киев: Наукова думка, 1983. - С.9-12. 
Searle J. R.  What Is a Speech Act? // Philosophy in America. - London: Longman Group, 1965. - Р.221-239. 
Автореферат дисертації  
Васько Р. В.  Лінійна синтагматика кінакем у консонантних групах готської мови: Автореф. дис. ... 

канд. філол. наук: 10.02.04 / Київськ. держ. лінгвіст. ун-т. - Київ, 1997. - 24 с. 
Дисертація 
Квеселевич Д.И. Интеграция словосочетания в современном английском языке: Дис. … д-ра филол. 

наук: 10.02.04. – Житомир, 1985. – 328 с. 
Тези доповіді 
Манакін В. М.  Актуальні завдання контрастивного вивчення лексики слов'янських мов // Проблеми 

зіставної семантики: Тези міжнародної наукової конференції /Університет мовознавства НАН України. - 
Київ, 1996. - С.29-31. 

11.  Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті (курсив). 
Зразки: 
Стеценко О. И.  Особенности стиля научно-технической литературы в украинском и английском 

языках (на материале журнальных статей по машиностроению). 
Выявлены изоморфные и алломорфные характеристики украинского и английского научного 

функционального стиля на разных уровнях: морфологическом, лексическом, фразеоматическом, 
синтаксическом и текстовом. 

Stetsenko O. I.  Style Peculiarities of Scientific Technical Literature in Ukrainian and English (on the 
material of journal articles in the field of mechanical engineering). 

Isomorphic and allomorphic characteristics of the scientific functional style in Ukrainian and English are 
revealed at different levels: morphological, lexical, phraseomatic, syntactic, and textual. 

 
Матеріали, оформленні з порушенням вказаних вище вимог, прийматись не будуть. 
Роздруковані матеріали подаються секретареві редколегії, ст. викладачеві кафедри мови з 

методикою викладання у початкових класах Шевчук Тетяні Олександрівні. Дискети, що містять 
остаточні (з усіма внесеними правками коректора) електронні варіанти статей подаються окремо у 
видавничий відділ університету (кім. № 227 центрального корпусу). Дискети з текстами статей 
авторам не повертаються.  
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