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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

УДК 17:172.3 
О.А. Лиманець, 

викладач  
(Житомирський військовий інститут радіоелектроніки імені С.П. Корольова) 

СПІВПРАЦЯ АРМІЇ І ЦЕРКВИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ В 
УКРАЇНСЬКОМУ ВІЙСЬКУ 

У статті розкрито роль духовності в історії українського війська та особливості співпраці армії й 
церкви в умовах трансформаційних процесів в українському суспільстві. 

Сьогодні український народ будує власну незалежну, демократичну, правову, соціальну державу в 
мирних умовах. Тому особливо важливим є виховання патріота Батьківщини, який би свідомо виконував 
свої обов'язки із захисту недоторканості кордонів країни, для якого проголошувані державою 
гуманістичні цінності були б не просто абстрактними поняттями, а отримали реалізацію на рівні 
особистісних переконань. Це стосується, насамперед, молодого покоління – майбутніх захисників 
Вітчизни. 

Молодь – це не тільки майбутнє, вона є живим сьогоденням. І важливо зрозуміти, наскільки вже 
сьогодні молоде покоління визначає зміст і характер завтрашнього дня нашого суспільства, країни, 
наскільки несе в собі дух нового часу, кращі зразки моральності й духовності.  

Духовність людини є найважливішим інструментом, що здійснює суттєвий вплив на формування її 
моральних принципів і цінностей, орієнтує особисту поведінку відповідно до діючих у суспільстві 
правил та зразків, традицій, знаходячи вияв у таких якостях, як відповідальність, дисциплінованість, 
толерантність, фізична й духовна гармонія, високий моральний дух, самовіддача й самовідданість. 
Духовність людини формується відповідно до сучасних реалій завдяки цілеспрямованому впливу на 
свідомість кожної особистості, що сприяє закріпленню не тільки алгоритму необхідної поведінки, а й 
досягненню відповідного професіоналізму при виконанні громадських та службових завдань. У цілому 
духовність виступає однією з найголовніших складових високої морально-психологічної стійкості 
захисників Батьківщини. 

Проблема формування духовних якостей військовослужбовців стала предметом досліджень багатьох 
науковців, зокрема: Афоніна Е., Білієнка Ю., Герасименка В., Коханчука Р., Мовчана П., Свистунова С., 
Темка Г., Требіна М. та інших. 

Мета цієї статті –  показати роль духовності в умовах радикальної трансформації українського 
суспільства та запропонувати деякі напрямки діяльності щодо формування духовних якостей молоді в 
сучасному суспільстві. 

Збройні сили – це свідомо створений соціальний інститут держави, який об'єднує в собі патріотично 
налаштованих, самовідданих людей, готових вірою й правдою служити народові. Армія неможлива без 
високої свідомої дисципліни й глибокої переконаності особового складу в праведності виконання своїх 
обов'язків. Вона гасить у душах військовослужбовців лінь і похіть розбрату, приковує волю до військової 
честі, почуття єдності й солідарності до своєї військової частини, а серце – до батьківщини; це школа 
характеру й державно-патріотичного служіння. 

Армія повинна бути потужною й ефективною. Інакше вона стає економічним тягарем держави, тому 
що матеріальні засоби держави йдуть не на забезпечення її боєздатності, а на підтримку нікому не 
потрібного в сучасній війні "театрального реквізиту". Армія передусім повинна бути потужною для того, 
щоб не було війни, щоб своєю слабістю не провокувати ворога на напад. 

У перехідний період в армії (як і в суспільстві в цілому) загострюються практично всі існуючі 
соціальні проблеми. Це стосується таких "традиційних" для армії всіх країн явищ, як "дідівщина", 
протекціонізм, міжнаціональні конфлікти, зловживання службовим становищем, девіантна поведінка 
(алкоголізм, наркоманія тощо), формування кланово-корумпованого прошарку в офіцерському 
середовищі. Причинами загострення цих та інших проблем є характерні для перехідного суспільства 
"розмивання" нормативно-ціннісної системи, яка регулює поведінку людей, послаблення соціального 
контролю, загострення соціальних конфліктів в армійському середовищі. 

В умовах загальної кризи все більше військовослужбовців Збройних Сил України звертають свої 
погляди до релігії, яка має великий досвід боротьби зі злом як у сфері суспільних відносин, так і в душі 
окремої людини. Цей дорогоцінний досвід нагромаджувався багатьма сотнями поколінь і відмовлятися 
від нього не тільки не етично, а й нерозумно. Вічні істини не потребують поправок і замін. Насильницьке 
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вилучення їх із нашого життя протягом 70-ти останніх років призвело до трагічних наслідків: зубожіння і 
духовної деградації нації [1:24]. 

Релігія завжди виступала своєрідною духовно-моральною опорою суспільства, і тому на сучасному 
етапі може стати важливим фактором цілісного духовного і культурного самовідтворення нації. Існуючи 
протягом століть, вона тісно перепліталася з національною самосвідомістю людей, взаємодіяла з 
національними культурами, звичаями, традиціями, обрядами, глибоко проникала в сферу побуту. Релігія 
набула здатності виражати прагнення людей до національної незалежності, що нерідко давало їй 
можливість служити прапором у національно-визвольних рухах [2: 17]. 

Історія держав і народів від найдавніших часів і до сьогодення доводить, що ніколи не існувало 
жодного племені й ні однієї громади, які не сповідали б будь-якої релігії, і що релігійно-моральні 
принципи для всіх правителів держав і законодавців служили необхідною підставою для видання 
законів. Кожна людина щохвилини стикається з найрізноманітнішими гарними або дурними вчинками 
оточуючих її людей і сама діє залежно від характеру, звичок, понять, сили волі, обставин та інших 
чинників. Що ж їй допомагає зробити вибір між добрим, похвальним і протилежним моральності, 
злочинним? Насамперед, звісно, совість, звичаї, закони та ін. Але закон доступний далеко не кожному, 
він, зазвичай, звертається більше до розуму, ніж до серця, і не стільки наставляє на добрі справи, скільки 
забороняє й карає за різні провини та злочини. До виконання ж своїх вимог закон надає тільки деякі 
зовнішні спонукання, однак не дає людині ніяких сил для виконання цих вимог. 

Інша справа – релігія. Вона збуджує в людині добрі почуття, обіймає всі духовні сили людини й, 
роблячи її причетною до Божественного принципу, допомагає їй застосувати моральні переконання. 
Релігія наставляє невпевненого, втішає засмучених, підкріплює слабких, надаючи їм необхідні сили для 
виконання свого суспільного обов'язку. 

Яскраві приклади впливу релігійної віри на воїнів має історія Збройних Сил України. Перші дані про 
діяльність військового духовенства на Русі відомі з XII століття. Ще під час походу на половців у 1111 р. 
князь Володимир Мономах поставив попереду війська священиків, які їхали і співали тропарі та кондаки 
на честь Чесного Хреста та Пресвятої Богородиці.  

З історії відомо, що споконвічною ідеєю наших предків була ідея захисту, а не захоплення чужих 
земель. "Так не посоромимо землі руської! " – ці слова київського князя Святослава можуть бути 
лейтмотивом всієї бойової історії збройних сил. Із середини ХІІІ століття з утратою державного 
суверенітету, ослабленням політичної ролі києворуської землі патріотична ідея поступилася місцем 
локальним закликам. Починаючи з другої половини ХІV століття, заклик "За землю руську!" відродився 
в сполученні з іншим: "За віру православну!". Православ'я об'єднувало слов'ян у боротьбі за державну 
незалежність, персоніфікуючи й надихаючи на боротьбу [3: 54]. 

На Запорізькій Січі постійно перебували капелани. Вони складали присягу на вірність Запорізькому 
Кошу, були непитущими й неодруженими. Священик міг отримати парафію тільки після відповідного 
рішення начальника січових церков і висвяти Київським митрополитом з видачею архіпастирської 
грамоти. Залишеному на рік священику надавалися, згідно з рішенням січової старшини, рівна кількість 
куренів, що фактично утворювали парафію, в якій вони мали сповідати, причащати, відспівувати та 
керувати духовним життям [3: 53]. 

Неписаним правилом для воїнів було стояти на смерть за батька й брата, матір і дружину, за рідну 
землю. Вірність військовому обов'язку скріплювалася усною присягою, клятвою на зброї та перед Богом. 
У військових походах і боях виховувалися взаємодопомога, товариськість, сміливість, героїзм, 
презирство до смерті в ім'я захисту Батьківщини. Поступово ці якості стали основою патріотизму як 
найважливішого феномена в соціально-політичному й духовному розвитку нашого суспільства.  

У роки правління Петра I патріотизм набуває характеру державної ідеології, вважається вищим за всі 
цінності і чесноти, а головним девізом народів Росії стають слова: "Бог, Цар і Вітчизна". З того часу 
виховання в армії ґрунтується на положенні: солдат служить не заради честі й слави своєї або 
імператора, а в інтересах держави. 

Відомий російський полководець О.В. Суворов вважав (і був особисто переконаний), що молитва, 
залучаючи до себе допомогу Божу, зміцнює людину й сильно піднімає її дух. Жодної битви він не 
починав і не закінчував без молитви. Перед битвою, помолившись Богові й "благословивши всіх, 
О.В. Суворов коротко, але сильно нагадував усім про обов'язок перед Богом, Царем і Вітчизною" [4].  

Під час Великої Вітчизняної війни, коли вирішувалося питання про долю нашої Батьківщини, народ і 
армія виявили небувалий за силою патріотизм, який став основою духовно-моральної переваги над 
нацистською Німеччиною. Згадуючи важкі дні битви за Москву, Г.К. Жуков відзначав, що "не бруд і не 
морози зупинили гітлерівські війська після їхнього прориву до Вязьми й виходу на підступи до столиці. 
Не погода, а люди, радянські люди! Це були особливі, незабутні дні, коли єдине для всього радянського 
народу прагнення відстояти Батьківщину й найбільший патріотизм піднімали людей на подвиг" [5: 101]. 

Коли ворог підійшов до передмість Москви, Верховний Головнокомандувач Й. Сталін опинився в 
скрутному становищі. Він змушений був звернутися до останнього (або до першого!) засобу – духовної 
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сили народу. Адже Й. Сталін і сам колись учився в духовній семінарії. Він правильніше й швидше, ніж 
хто-небудь з інших партійних керівників, усвідомив, яка "їжа" потрібна в цей час солдатові: саме 
духовна! Звертаючись до воїнів, які йдуть на фронт, Й. Сталін 7 листопада 1941 року вимовив саме ті 
слова, що так були необхідні воїнам, які йшли на смертну битву. Він із Красної Площі виголосив 
промову, почуту всією країною: "Війна, що ви ведете, є війною визвольною, війною справедливою. 
Нехай надихає вас у цій війні мужній образ наших великих предків Олександра Невського, Димитрія 
Донського, Кузьми Мініна, Димитрія Пожарського, Олександра Суворова, Михайла Кутузова..."[6: 40]. 
Й. Сталін назвав шанованих у народі святих і подвижників землі руської. 

Розглядаючи історію українського війська та взявши до уваги вище наведені міркування, можна 
сформувати деякі аспекти щодо ролі духовності в українському війську. 

Духовність – необхідна умова існування війська. Вона породжує прагнення до досконалості, 
прищеплює праведну й благословенну любов до Батьківщини, що, на думку І. Ільїна, є життєвою, 
духовною силою, сформованою саме духовним самовизначенням, безпосереднім духовним досвідом, 
участю в духовному житті: "…країна буде існувати, рости й квітнути, якщо в ній запанує дух честі, 
служіння й вірності; тому що дух безчестя, жадібності й зрадництва поведе її знову … по шляхах ганьби 
й безсилля" [7: 33]. 

Формувати духовність неможливо без інтелектуального піднесення армії, яка повинна бути 
насамперед високоосвіченою силою, тому що "нині воюють не стільки зброєю, скільки розумом" 
(Ф. Достоєвський), і військове мистецтво досягає найвищого розквіту в народів цивілізованих, 
культурних, діяльних, даючи їм у руки "наукові" засоби ведення війни" [8: 166]. 

Інтелектуальний розвиток, на нашу думку, починається з моральної, пізнавальної діяльності 
вирішенням таких основних завдань: 

Засвоєння духовної спадщини української армії й флоту, поданої в численних книгах і статтях із 
таких тем: військова історія, державна оборона, військові реформи, стратегія, військове мистецтво, 
козацтво, навчання й виховання, традиції та інших. 

Ознайомлення військовослужбовців з думками й ідеями предків допоможе знайти духовну підтримку 
для вирішення багатьох сучасних проблем української військової сили. Моральними прикладами й 
зразками для наслідування є подвиги таких людей, як Б. Хмельницький, І. Виговський, І. Мазепа та 
багатьох інших, кожен з яких заслужив окремого подання в сучасній вітчизняній і світовій військовій 
літературі. 

Критичне вивчення загальної й військової історії України стає життєво необхідним завданням. Її 
вирішення забезпечить історичну наступність, відновить історичну пам'ять, буде сприяти формуванню 
національної свідомості, любові до Батьківщини й військової культури. Всі наші попередні й 
сьогоднішні омани та помилки значною мірою породжуються відсутністю правдивого, істинного, 
повного подання про свою власну історію, знання якої дає досвід, розуміння й дозволяє визначити 
спрямованість розвитку.  

Творче опанування іноземної військової культури замість сліпого копіювання є необхідною умовою 
для створення досконалого війська. Наша військова традиція споконвічно ґрунтувалася на творчому 
застосуванні зарубіжного досвіду. Він запозичувався в ході воєн як з розвиненими, так і з відсталими 
державами. Окремі руські загони перебували на службі в інших держав (наприклад, Візантії); у своїх 
походах руські князі активно використовували наймані війська варягів, болгар, печенігів, половців, 
інших племен і народів. Ратна мудрість (теоретично й практично) переймалася в татар, шведів, литовців, 
поляків, голландців, французів, німців. На початку XVIII століття регулярна армія й флот Росії 
створювалися Петром Великим на основі західної "військової науки й військового мистецтва", при 
особистій участі іноземних військових фахівців. 

Духовні якості мають для воїна винятково важливе значення. Духовність передбачає віру в Бога. 
"Уявіть собі – як це бувало за старих часів – десятки мільйонів віруючих у Бога й сильно люблячих свою 
батьківщину людей, натхненні однією молитвою: "Господи, допоможи Нам! (якщо, наприклад, йшла 
війна). Вони виходили із храму звеличеними, з напливом жагучої нервової сили, з нескоримим бажанням 
вичерпати всі засоби для оборони. Десятки мільйонів воль з'єднувалися в одну, могутню, здобували 
безстрашність, що не могла не увінчатися чудом: перемогою" [9: 9-10]. 

Традиції української армії невід’ємно пов’язані з Росією, яка завжди була багатонаціональною 
державою. Представники російської армії були й різного віросповідання, що ніяк не відбивалося на 
корпоративній спайці серед різних представників військового братерства. Ось як описав Олександр 
Купрін у повісті "Юнкера" процедуру прийняття присяги в Олександрівському училищі в кінці ХІХ сто-
ліття в Москві (зауважимо, що й сам письменник колись був випускником цього славетного військового 
училища): "Всі чотири роти, чотириста чоловік, неквапливо виливаються на великий внутрішній 
навчальний плац, і вибудовуються у взводні колони; на правому фланзі юнкери старшого курсу із 
гвинтівками; на лівому першокурсники без зброї. Перед строєм священики: православний – за аналоєм, у 
золотій ризі; католицький – у чорній сутані, із чотирикутною шапочкою на голові; лютеранський у 
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довгому, нижче колін сюртуку, з комірця якого виступає велика білосніжна краватка; магометанський 
мулла – у біло-зеленій чалмі" [10: 186]. Як бачимо, приналежність воїна до тієї чи іншої конфесії була 
нормальним явищем у російській армії й не створювала в середині військового колективу 
міжнаціонального й міжконфесійного антагонізму. Віра в Бога, незалежно від релігії, яку сповідував 
воїн, була основою його духовності. Такий підхід не втратив актуальності й у наші дні. 

Особистісна самодостатність і духовність – вищі, інтегральні якості воїна. Вони можуть бути вельми 
розвиненими, а можуть бути і зовсім відсутні в людині. Виявити ці якості здатний не кожен. Ризикнути 
не на карті, не в кабінеті, а в дійсності, перед грізним ворогом, без наказу ризикнути життям багатьох 
людей, втратою зброї і прапорів, ризикнути втратою довіреної ділянки позиції, ризикнути, нарешті, всією 
своєю репутацією може не кожний, а тільки високодуховна особистість, яка вихована на високих 
поняттях обов'язку й шляхетності, яка має високі моральні якості. 

Роль духовного фактора у життєдіяльності військ досить ґрунтовно підкреслював англійський 
психолог Н. Коупленд: "…Моральний стан – це питання життя і смерті. Цим не можна нехтувати. Кожна 
добре організована армія зацікавлена у високому рівні бойової підготовки своїх військ і, коли це 
можливо, у забезпеченні їх кращою зброєю, щоб створити матеріальну перевагу над противником. Однак 
матеріальна перевага є не такою важливою, як моральна. Для армії небезпечнішим є низький моральний 
стан військ, ніж нестача боєприпасів" [11: 12].  

Сьогодні в українському суспільстві здійснюються певні потуги щодо відродження духовності. Так, 
згідно з Указом Президента України "Основні напрямки розвитку духовності, захисту моралі та 
формування здорового способу життя громадян", визначено основні напрямки духовного виховання 
наших громадян, а саме: 

− ствердження в громадській свідомості історичних здобутків українського народу; 
− сприяння ствердженню соціального оптимізму в світогляді населення; 
− виховання високої політичної культури та трудової моралі громадян; 
− запобігання негативному впливу на свідомість громадян інформації, яка містить елементи 

жорстокості, насильства, розпусти, пропагує наркоманію, алкоголізм і паління; 
− впровадження в суспільну свідомість переваг здорового способу життя; 
− надання комплексної соціально-психологічної допомоги найменш захищеним верствам 

населення [12: 6]. 
На формування духовності військовослужбовців значний вплив має соціальне середовище. 

Незадовільний стан освіти, науки, культури, охорони здоров’я, високий рівень злочинності в суспільстві, 
з одного боку, з іншого – низький рівень матеріального забезпечення, соціальної захищеності 
військовослужбовців становлять одну з головних причин занепаду морально-психологічного стану.  

Про наявність проблем у розвитку духовності військовослужбовців свідчать сьогодні як соціологічні 
дослідження, опубліковані у пресі, так і аналіз практичного досвіду військ. Це проявляється, насамперед, 
через групи правопорушень, які ще не вдалося нейтралізувати: нестатутні стосунки між 
військовослужбовцями загострюються, злочини на підставі ухилення від військової служби в загальній 
структурі правопорушень складають 46%; не припиняються злочини у формі безчинств щодо місцевого 
населення; не вдається належним чином забезпечити збереження військового майна, не допускати 
крадіжок державного майна; проблема забезпечення збереження зброї залишається невирішеною, 
гострою є проблема забезпечення охорони життя і здоров'я особового складу [2: 15]. 

Ієрархи українських церков досить прихильно ставляться до служіння в армії. І Українська 
православна церква Київського патріархату, і Українська православна церква Московського патріархату, 
і Українська греко-католицька, і Українська автокефальна православна церкви мають відповідальних 
осіб (а іноді й спеціальні підрозділи) для служіння серед військових. На необхідність налагодити 
релігійну роботу серед військовослужбовців указують також іудейські й ісламські лідери. 

Релігійні діячі неодноразово висловлювали свою стурбованість атмосферою, що панує у військових 
підрозділах, моральним станом військовослужбовців, поширенням серед них аморальних явищ і 
виявляли значну активність у збільшенні своєї присутності в Збройних Силах.  

Наполеглива й системна духовно-просвітницька та інша корисна релігійна робота сьогодні може 
стати потужним духовним потенціалом народу і війська в майбутньому. Чим досконалішою буде 
духовність мирного часу, тим потужнішими будуть духовні резерви нації. 

Тому, на наш погляд, захист Батьківщини, створення професійного війська, духовне відродження 
армії (у тому числі й духовне управління армією), підготовка й виховання воїна-громадянина, піклування 
про військовослужбовців і членів їхніх родин – ось те коло проблем, на яких повинно будуватися реальне 
співробітництво армії й церкви. Результативність їхнього вирішення в сучасних умовах значною мірою 
буде визначатися не стільки релігійністю військовослужбовців, скільки здатністю церкви силою свого 
морального авторитету вплинути на: 

− утвердження мудрої, миролюбної військової політики; 
− створення переможної армії, здатної стримувати й запобігати небезпеці для України; 
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− гуманізацію бойових дій (у випадку миротворчих місій) і військової служби, що 
дозволить дбайливо ставитися до життя, дотримуватись прав і достоїнств захисника Батьківщини; 

− загальне духовне відродження армії, пов'язане з релігійно-моральним вихованням, 
якісним вивченням власної історії, української військової думки, західної військової культури; 

− поліпшення загального морального стану суспільства й армії, що не допускає 
легковажного ставлення до військової служби й виконання військового обов'язку. 
Отже, розбудова та реформування національних збройних сил, потреба подальшого розвитку 

демократичних процесів у суспільстві вимагають поєднання духовних інтересів військовослужбовців з 
національно-державними, встановлення партнерських відносин між армією та церквою, активного 
пошуку та втілення адекватної часу моделі їх взаємодії. Відродження вітчизняних традицій, творче 
осмислення досвіду інших країн нададуть можливість повною мірою сприяти соціалізації особистості 
військовослужбовця українських збройних сил. 
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Лиманец А.А. Сотрудничество армии и церкви как фактор формирования духовности в 
украинском войске. 

В статье раскрывается роль духовности в истории украинского войска и особенности сотрудничества 
армии и церкви в условиях трансформационных процессов в украинском обществе. 

Limanets О.A. Cooperation of Army and Church as a Spirituality Shaping Factor in the Ukrainian Army. 

The article deals with the role of spirituality in the history of the Ukrainian army and peculiarities of 
cooperation of army and church in conditions of transformative processes taking place in the Ukrainian society. 



 

© Васянович Г.П., 2005 
8 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

УДК 371. 15:316. 662 
Г.П. Васянович, 

доктор педагогічних наук, професор 
(Львівський науково-практичний центр ІПППО  АПН України) 

ПРИНЦИП ГРОМАДЯНСЬКОСТІ Й ПАТРІОТИЗМУ 
(етико-педагогічний аспект) 

Проаналізовано зміст одного з головних принципів педагогічної етики – громадянськості й патріотизму. 
Висвітлено наукові підходи до цієї проблеми на основі аналізу праць вітчизняних та зарубіжних 
педагогів: Д. Боску, Г. Ващенка, О. Духновича, Г. Кершенштайнера, В. Сухомлинського та ін. 

Громадянське і патріотичне виховання у навчальних закладах України все очевидніше стає 
серцевиною педагогічного процесу і, зокрема,  виховної діяльності у позанавчальний час. Як зазначено у 
Конституції громадянського виховання особистості, "Громадське виховання – процес формування 
громадянськості як інтегрованої якості особистості, що дає людині можливість відчути себе морально, 
соціально, політично й юридично дієздатною та  захищеною" [1: 7]. 

Сучасний стан розвитку нашого суспільства свідчить про те, що принцип громадянськості й 
патріотизму належним чином не спрацьовує.  Досить сказати, що, за даними соціологічного опитування 
1994 р., кожен  четвертий із 1200 опитуваних українців хотів би виїхати з країни. Серед молоді  до 19 
років таких виявилася половина (!). Найбільше бажаючих залишити Батьківщину – у західному регіоні 
(41 %) та у Києві ( (39 %), найменше – на північному заході країни (15 %), у Криму (15 %).  Найчастіше 
виїжджають  молоді, обдаровані люди з вищою освітою.  За 1996 рік Україна "подарувала" закордону 
більше 100 докторів наук  [2: 20]. Упродовж лише 1996 – 2000 рр.  Україну залишив 851 спеціаліст з 
науковим ступенем. Водночас серед загалу  науковців,  що емігрували у 2000 р., майже дві третини – 
спеціалісти до 50  років; 29,8 % – до 40 років;  34,4 % – 41-50. Це не просто втрата спеціалістів, це –  
втрата людей найпродуктивнішого віку, які виявляють творчу активність, тобто втрата еліти. 

З погляду цього ми ставили за мету з’ясувати не лише зміст принципу громадянськості й патріотизму, 
але й  проаналізувати ідеї провідних  вітчизняних та зарубіжних науковців в історико-педагогічному й 
етичному контекстах.  

Дотримання принципу громадянськості у моральному становленні особистості було незаперечною 
істиною і вимогою ще за часів античності. Наприклад, давньогрецький філософ Платон наголошував, що 
індивід і держава – це одне ціле. Педагог несе персональну відповідальність перед законом, державою, 
народом за виховання моральних, громадянських якостей молоді. 

Учень Платона – Аристотель –  відстоював думку, згідно з якою громадянське виховання молоді – це 
головний засіб збереження державного устрою. Тому його забезпечення є справою не лише вчителів, 
батьків, а передусім держави. "А оскільки держава в її цілісності має на увазі одну кінцеву мету, то 
зрозуміло, що для всіх потрібне тотожне виховання, і турбота про це виховання повинна бути загальною, 
а не власною справою, як тепер, коли кожен турбується про виховання своїх дітей власним способом і 
навчає власним шляхом того, що йому заманеться. Те, що має загальний інтерес, потрібно і вирішувати 
загальним способом. Не треба, крім цього, думати, ніби кожен громадянин існує сам по собі. Ні. Всі 
громадяни належать державі, тому що кожен із них є часткою держави. і турбота про кожну частку, 
звісно, повинна мати на увазі піклування про все ціле" [3: 628]. 

У цьому ж аспекті проблему громадянськості особистості розглядали й інші прогресивні педагоги: 
Західної Європи: М. Монтень, Я.А. Коменський, Й. Песталоцці, А. Дістервег, Г. Кершенштайнер та ін. 
Усі вони відстоювали думку, що справжній педагог – це не просто державний службовець, це – окраса 
нації, її надія й опора. Він здатний виявити свою гідність, моральну культуру, внутрішню свободу за 
умов постійного й неформального піклування з боку батьків, держави, суспільства. Зокрема, А. Дістервег 
наголошував: "Хто бажає, щоб народ його був щасливий і виховувався з успіхом, той повинен визнати 
першою і неминучою умовою для досягнення цієї мети виховання та освіту вчителів, а також таке їх 
становище, яке б відповідало їх важливому обов’язку... Бажаєте ви потурбуватися про своїх дітей, 
потурбуйтеся про процвітання тих, кому довірено їх виховання" [4: 48]. З іншого боку, "держава, – писав 
А. Дістервег, – встановлює посаду вчителя для навчання, а не для вчителя. Хто хоче зайняти таку посаду, 
повинен дивитися на себе як на засіб для досягнення мети, пов’язаної з цією посадою. Передусім він 
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повинен отримати освіту, яка вимагається посадою, і все більше і більше вдосконалюватися, щоб 
працювати якнайкраще. Хто чинить інакше, цілком може розглядатись як наймит, котрий шукає і займає 
посаду, щоб вона йому служила. Хто не хоче порушувати свій обов’язок… той повинен ставитися до 
своїх учительських обов’язків з великим сумлінням,  добросовісністю" [4: 76]. 

Провідною ідеєю німецького педагога Г. Кершенштайнера, відомого як автора громадянського 
виховання, є формування державної свідомості особистості. У передмові до свого твору про державно-
громадянське виховання він пише про власні враження від перебування в Україні перед початком першої 
світової війни і висловлює думку, що під час воєнного лихоліття спільна небезпека об’єднує громадян. 
Але в мирні роки інтереси одиниць беруть верх, панує байдужість до державних справ не лише 
пересічних індивідів, але й можновладців, хоча вони про це ніколи публічно не наголошують. 

Цей природний, егоїстичний нахил людини можна ефективно лікувати лише одним способом:  
планово і послідовно виховувати всіх у напрямі державної думки, тобто непорушної свідомості, що добро 
одиниці найкращим чином зберігається в державі добре упорядкованій, збудованій на моральних 
підвалинах, і кожний має обов’язок – державу, в якій він живе, так підтримувати, як це тільки в даному 
випадку можливо [5: 95]. 

Вітчизняні теоретики й педагоги-практики Г. Ващенко, А. Макаренко, М. Пирогов, С. Русова, 
В. Сухомлинський, К. Ушинський також розглядали принцип громадянськості як один із провідних у 
педагогічній етиці. Наприклад, Г. Ващенко, висвітлюючи генезу і розвиток українського виховного 
ідеалу, наголошував на його послідовній традиційності. Оскільки головним джерелом традиційного 
виховного ідеалу українця є релігійність і патріотизм, то на педагога покладається безпосередня 
відповідальність за формування цього ідеалу в молоді. Перша абсолютна вартість для молоді,  
наголошував Г. Ващенко, є Бог, друга – Батьківщина. Молодь мусить чітко уявляти собі, в чому полягає 
благо Батьківщини: 

– в державній незалежності, можливості для українського народу вільно творити своє політичне, 
соціальне, господарське і релігійне життя; 

– в об’єднанні всіх українців незалежно від їх територіального походження, церковної приналежності, 
соціального стану та ін. в одну спільноту, що пройнята єдиними творчими прагненнями і високим 
патріотизмом; 

– у справедливому державному устрої, який би підтримував лад у суспільстві, водночас забезпечував 
особисті права і волю кожного громадянина й сприяв розвиткові та прояву його здібностей, спрямованих 
у бік громадянського добра; 

– у справедливому соціальному устрої, при якому зникла і була б неможливою боротьба між 
окремими групами суспільства; 

– у високому рівні народного господарства та його справедливій організації, яка забезпечувала б 
матеріальний добробут усіх громадян, була б позбавлена елементів експлуатації; 

– у розквіті духовної культури українського народу: науки, мистецтва, освіти, піднесенні її на такий 
рівень, щоб Україна стала передовою країною у світі; 

– у високому релігійно-моральному рівні українського народу, реалізації в життя вчення Христа; 
– у високому рівні здоров’я українського народу, зведенні до мінімуму в ньому хвороб і виродження 

[6: 174-175]. 
З часу, коли Г. Ващенко формулював ці положення, минуло чимало літ, але їх зміст, на нашу думку, в 

своїй основі є актуальним і нині. З метою виявлення ставлення студентів до змін, що відбуваються 
останніми роками в Україні, кафедрою соціальних і гуманітарних дисциплін було проведене 
соціологічне дослідження серед студентів. Опитування охопило 864 респонденти, які навчаються денно 
та заочно. На анкету відповіли 85,4 % дівчат і 14,6 % юнаків, віком до 20 років – 21,4 %, 20–30 років – 
78,6 %. 

 
Результати опитування студентів ЛДФА щодо ставлення до змін, які відбуваються в державі 

Ставлення до змін Відповіді студентів 
(%) 

Повністю схвалюю 0,6 
Схвалюю, але вважаю, що реформи діють повільно 5,3 
Схвалюю, але не згідний із багатьма заходами, що впроваджуються 41 
Реформи призводять до дестабілізації суспільства, посилення напруги в 
Україні 28,7 

Не можу відповісти 24,4 
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Як бачимо, серед студентів, які повністю схвалюють суспільні зміни в Україні, немає жодного 
відсотка. Близько половини респондентів реформи схвалюють, але зі значними уточненнями, і майже 
третина ставиться до них  негативно. Привертає увагу досить високий відсоток тих, які вагаються з 
оцінкою сучасних змін в суспільстві. Пояснення цьому одне – апатія, спричинена байдужістю 
суспільства, можновладців до молоді. Тимчасове "загравання" з молоддю, навіть маніпуляція її 
свідомістю, потребами – не розв’язує проблему й не дає позитивних стимулів в аспекті громадянського й 
патріотичного виховання. 

Виховання моральності, патріотизму має ґрунтуватися на піднесенні громадянського почуття, яке 
закладене в людині генетично, проте воно позитивно розвивається чи деформується  залежно від 
соціального оточення. В. Скуратівський зазначає, що любов до свого краю, родини, батьківщини змалку 
складається у людини несвідомо. Але справжня любов досягає вершини лише тоді, коли вона духовно 
усвідомлена, самовизначена. Якщо ж переважає інстинктивність, то любов до батьківщини може 
обернутися сліпим афектом, здатним заглушити в душі і голос совісті, і голос справедливості, і навіть 
вимоги елементарного сенсу. Тоді людина переживає не творче піднесення, а, навпаки, погорду, зневагу 
до інших народів. Ідея батьківщини передбачає в людині живе начало духовності. Якщо ж людина не має 
останнього, то вона може прожити все життя в межах своєї держави і не "знайти" своєї батьківщини, не 
полюбити її всім серцем, залишитися духовною сиротою. У сучасному світі є багато таких безрідних 
людей, які не здатні любити свою батьківщину тому, що вони живуть егоїстично-груповими інтересами, 
але належної духовності не мають. 

Зазвичай буває і так, що людина, яка не знайшла батьківщини і не вміє її любити, все-таки видає себе 
за патріота. Такі патріоти люблять батьківщину лише зовнішніми ознаками. Для них батьківщина там, де 
добре платять. "Отечество на язиці, а в серці облуда". Народний поет, педагог Б. Грінченко влучно 
висміює таких горе-патріотів у вірші "Українець": 

Він українець – це запевне, 
Бо хвалить сало й галушки 
Та ще й вишиванії дома 
Бере він на ніч сорочки. 
І хоч накази часто пише, 
Щоб в шори брали мужиків, 
Але ж він каже: "Україну 
Люблю я так, як і любив"... 

Така любов до батьківщини – ніщо інше, як симуляція. Любити батьківщину – це любити святині 
свого народу, його надбання, його культуру, мову, злитися з долею народу, творити її. Бути вірним їй, як 
були вірні наші предки: і в години піднесення, і в години падіння, і в години небезпеки, і в години 
злагоди і миру. Прикладом для кожного українця у цьому мають бути такі великі постаті, як Святослав 
Хоробрий, Володимир Великий, Володимир Мономах, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван 
Кожедуб, а також  численні невідомі герої, яких впродовж століть виставляло з-поміж себе українське 
козацтво, селянство і міщанство, які  своє життя віддали у боротьбі за життя й добробут України. 

Висока громадянськість, патріотизм віддзеркалюються в мові, піснях, легендах, думах, казках, поезіях 
народу, які слід творчо використовувати у навчально-виховному процесі. Виходячи із завдань та цілісних 
орієнтацій громадянського виховання, варто більш потужно залучати студентську молодь до святкування 
загальнодержавних свят, проведення різноманітних тематичних вечорів, екскурсій-подорожей по 
історичних місцях, організовувати виставки художньої творчості, влаштувати календарно-обрядові та 
тематичні свята тощо. 

Організовуючи виховну роботу з громадянського, патріотичного виховання, потрібно враховувати, 
що в Україні історично склався широкий спектр регіонально-політичних та регіонально-культурних 
відмінностей, існує релігійна неоднорідність і неоднозначне ставлення населення до багатьох подій 
минулого та сучасності, а також є багато інших особливостей. На нашу думку, саме патріотизм, 
громадянськість повинні нас об’єднувати, зберегти те, що протягом століть було нашою метою, – 
незалежну державу. 

Отже, принцип громадянськості й патріотизму сприяє не лише відродженню моральних цінностей 
минулого, а й допомагає міцно стати на основи, адекватні моральній природі, духу нашого народу, які 
виведуть незалежну Україну до світових висот цивілізації й культури. 
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Васянович Г.П.  Принципы гражданственности и патриотизма  (этико-педагогический аспект). 

Проанализировано содержание  принципов педагогической этики – гражданственности и 
патриотизма. Раскрыты научные подходы к этой проблеме на основе анализа работ отечественных и 
зарубежных педагогов: Д. Боску, Г. Ващенко, О. Духновича, Г. Кершенштайнера, В. Сухомлинского и др. 

Vassianovich H.P.  Principle of Civic Duty   and Patriotism (Ethic and Pedagogical Aspeсt). 

The article analyzes content of the principle of civic duty and patriotism as one of the main principles of 
pedagogical ethics. Considered also are the scientific approaches to the problem based on the analysis of the 

works written by Ukrainian and foreign pedagogues, such as: D. Bosku, Hr. Vashchenko, O. Dukhnovych, 
G. Kertenstainer, S. Russova, V. Sukhomlynsky etc. 

 
 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 24. Педагогічні науки 
 

© Лещенко М.П., 2005 
12 

УДК 37.011.31 
М.П. Лещенко, 

доктор педагогічних  наук, професор 
(Київський національний університет  імені Тараса Шевченка) 

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ УЧИТЕЛЯ В АЛЬТЕРНАТИВНИХ ФОРМАХ НАВЧАННЯ: 
ДОРОГА ДО ДИТЯЧИХ СЕРДЕЦЬ 

Досягнення світової педагогіки, власний багаторічний педагогічний досвід у школі "Чарівний світ" стали 
підґрунтям концепції творення навчально-пізнавального середовища, в якому дитина, незалежно від 
характеру, здібностей, зовнішньої привабливості, матеріального статку і соціального статусу 

батьків, має право не просто на життя, а на щасливе життя, творчо діє, реалізує мрії і фантазії, 
самоудосконалюється. 

Задум створити школу "Чарівний світ" виник у результаті багаторічних спостережень за розвитком 
дітей [1]. Малюки завжди активно і з величезним інтересом прагнуть пізнати навколишній світ, 
вивчаючи мамине і своє лице, власне ліжечко, кімнату, подвір’я тощо. Ніякі заборони не здатні зупинити 
малого дослідника. Спокуса відкрити шухляду і зазирнути в неї або манлива подорож незнайомою 
стежкою вищі навіть за страх перед покаранням. Аналіз конкретних фактів підтвердив висновки, 
викладені в наукових працях про те, що пізнавальна діяльність є природним для кожної людини 
процесом, який особливо яскраво проявляється у перші роки життя. Мене завжди мучила думка, куди 
зникає допитливість, зацікавленість малюка після його вступу до школи? Чому через деякий час 
навчання саме ті діти, які виявили себе в період дошкілля найбільш оригінальними дослідниками, часто 
втрачають інтерес до школи, відсиджують, неначе у в’язниці, уроки і прагнуть до самореалізації за 
стінами навчального закладу? А школа платить їм тією ж монетою невизнання, нелюбові, що 
проявляється у низькій успішності, незадовільній поведінці, у характеристиках-присудах: 
неорганізований, неуважний, фантазує тоді, коли треба слухати вчителя, не хоче вчитися. 

Моєю мрією було створити школу, яка б стала рідною домівкою для дитини, де поряд з думками 
вчителів рівноправне місце займали б дитячі мрії і фантазії, школу, в якій учні хотіли б учитися. Шлях 
до такої школи – "Школи радості" –  я знайшла у працях Василя Сухомлинського. 

Завданням нашої статті є розкриття основних принципів, методичних основ і педагогічної 
майстерності створення школи "Чарівний світ", її навчально-пізнавального середовища розвитку і 
самореалізації дитини. 

Більше десяти років подвижницької роботи колективу однодумців дають право стверджувати, що 
така школа може реально існувати, здійснюючи право дітей на освіту в атмосфері добра і любові 
педагогіки добротворення.  

Школа "Чарівний світ" – це навчально-виховний заклад, де щодня і щомиті задіяна педагогіка 
добротворення. Добро вчиться перемагати зло. Цей складний процес відбувається повсюди: в душах 
учителів і учнів, у просторі класу, школи. Є надія, що енергія добра проникає разом з дитиною у кожну 
сім’ю, формує сферу добропрекрасного, як назвав це явище послідовник філософської спадщини Григорія 
Сковороди український письменник-філософ Василь Барка. 

Ця філософська категорія значною мірою визначає педагогічну концепцію школи, адже завдання 
"Чарівного світу" – запалити, зберегти і розвинути енергію добротворення у кожного вихованця. При 
цьому вчитель сам омолоджується від життєдайної енергії добра і світла. Йде процес творення стилю 
і способу життя за законами добропрекрасного Всесвіту. 

Головна магічна дія педагогіки добротворення – це культивування віри дитини у саму себе. 
Педагогічний колектив школи керується філософією добротворення, згідно з якою кожна особистість 
має навчитися бути щасливою і дарувати щастя іншим. Тож виховати  дитину –це передусім означає 
навчити її світлому життєбаченню, позитивному сприйманню навколишнього світу, власної 
особистості, навчальної праці. 

Одне з центральних місць у навчальному процесі школи "Чарівний світ" займає творча 
індивідуальність педагога. Здатність управляти цим процесом – свідчення високого інтелектуального і 
духовного рівня вчителя, його професійної компетентності та артистизму. Дуже відповідальний момент – 
встановлення зв’язку вчителя з ще незнайомим йому учнівським колективом. Адже під час першого 
знайомства десятки очей учнів наче зливаються в одне око, яке допитливо пронизує учителя, просвічує 
його, намагається збагнути усі його позитиви і негативи. Напруживши усю свою внутрішню енергію, 
учитель доброзичливо дивиться на своїх вихованців, зогріває їх поглядом, ламає оту стінку відчуження, 
що неминуче виростає між незнайомими людьми, і всією своєю істотою переконує: "Я ваш!" Він 
говорить слова, що знаходять відлуння у дитячих душах. І тоді між учителем і учнями наче пробігає 
якийсь струм, що єднає їх, творить одне нерозривне ціле. Послані від учителя імпульси збуджують 
зацікавлення в учнів, і це почуття, оповите симпатією, з повною силою повертається до учителя, 
додаючи йому творчої наснаги, бажання працювати. Всіх моїх дорогих колег називають словами пан і 
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пані, бо я хотіла підкреслити, особливо в очах дітей, шляхетну природу педагогічної справи, до того ж 
таке звертання до учителя дитині простіше, та й звучить таке звертання милозвучніше. 

Уміння зачаровувати учнів, захоплювати їх навчальним матеріалом, подавати інформацію в яскравій, 
емоційно-образній формі – це велике щастя для учителя, це найвищий прояв його педагогічної 
майстерності. Адже тільки за таких умов він навчає і виховує, збуджує думку і формує почуття, сприяє 
розвитку і становленню особистості. Бо можна добре оволодіти технологією викладання, мати достатні 
знання про свій предмет, пройти успішно "школу виучки", але коли з педагогічного арсеналу буде 
вилучено високий духовний настрій, темперамент, чулість, вразливість, емпатію, а на місце 
добротворення поставлено голий прагматизм і безчуттєву логіку доказів, то навчання стане холодним і 
безбарвним ремісництвом. Інтроверсія, безпристрасність сприймання і реакції на події, егоцентризм – це 
ті хворобливі симптоми, що зводять нанівець будь-яке педагогічне зусилля.  

Педагогічний артистизм учителя базується на гармонії мислення і почуття, на творчому задіянні 
фантазії і уяви, здатних надати емоційності і образності навчальному матеріалу, вплинути на чуттєвий 
світ дітей. 

Як справедливо зазначає О. Булатова, у структурі педагогічного артистизму виділяється дві грані: 
1) внутрішній артистизм – культура, емоційність, витонченість, гра уяви, образне бачення, здатність до 
імпровізації, внутрішня схильність до творчості; 2) зовнішній, спрямований на клас, артистизм – ігрова 
подача, "техніка" гри, особливі форми вираження своєї оцінки матеріалу, виведення учнів на ігровий 
рівень [2: 95]. 

Варто наголосити, що художність педагогічного уявлення полягає у спроможності зробити образним 
навчальний матеріал, тобто втілювати ці образи  "видіння" у тканину педагогічної діяльності. Вигода від 
такого способу організації навчального процесу очевидна, бо при емоційному сприйманні матеріалу 
значно посилюється мотиваційне ставлення учнів до навчання, зростає інтерес до пізнання, зникає 
скованість і нервозність, зміцнюються комунікабельні здатності. 

На ще одну  важливу рису педагогічного артистизму вказав Ш. Амонашвiлi: "Різні цінності, знання, 
морально-етичні норми не доходять до дітей у стерилізованому вигляді, а несуть у собі особистісні риси 
учителя, його оцінки, ставлення, його світогляд. Для дитини знання не існують без учителя. І якщо 
малюк полюбить свого учителя, то значить, потягнеться і до знань. Якщо він недолюблює вчителя, 
боїться його, не бачить у ньому друга, то навчання втрачає для нього всяку цінність. Завоювати любов 
дітей – пекуча турбота першого (і всякого наступного) вчителя, тому що тільки через любов до свого 
учителя дитина входить у світ знань і засвоює моральні цінності суспільства" [3: 11]. 

Багаторічна робота у школі "Чарівний світ" підтверджує правоту образно вираженої Ш. Амонашвілі 
давньої педагогічної істини про формований учителем внутрішній світ дитини як каталізатор її ставлення 
до навчання і всіх інших атрибутів шкільного життя. Тому невипадково сутність педагогіки все 
частіше трактується нині як триєдність науки, мистецтва і любові. 

На перших етапах нашої роботи були розроблені технології створення пізнавально-активного поля 
позитивного потенціалу у процесі навчання дошкільнят і учнів різних вікових груп. Сьогодні уже задіяно 
цілісну педагогічну програму, в основі якої лежить створення навчально-пізнавальної реальності з 
фантастичними елементами. Вона варіативна за змістом і формою й набуває ознак мовленнєвої, 
математичної, природничої, мистецької,  залежно від дисципліни, що вивчається. Її операційні 
можливості передбачають: 

− подорож у світ математичних, природничих, філологічних мистецьких людинознавчих понять; 
− одухотворення категорій, явищ, персонажів і спілкування з ними; 
− переміщення вздовж осі часу і уявне перебування у віддалених у  минуле епохах, спілкування з 

людьми, що жили в різні історичні періоди; 
− переміщення  у просторі і уявне перебування в географічно віддалених місцях; 
− перенесення в паралельні світи (книжковий, телевізійний, інтернетний); 
− спілкування з фантастичними істотами; 
− безпечне експериментування з поняттями, явищами, довільний вибір вчинків, дій, що не 

призводять, як у реальному житті, до невиправних наслідків; 
− корекція подій, що відбулися; 
− повторний перебіг подій з метою зміни їх наслідків; 
− творча розбудова навчально-пізнавальної реальності, що здійснюється відповідно до законів її 

творення. 
Навчально-пізнавальна реальність містить поряд з дійсними фантастичні елементи, що 

створюють сильне поле тяжіння, роблять навчання захоплюючим і привабливим. Дітям у цій 
реальності комфортно, цікаво і затишно. Вони відчувають, що школа належить їм. 

По-різному приходять діти до нашої школи, але жоден з них не був обділений увагою, сердечним 
теплом, шанобливим ставленням до його людської гідності і неповторності. Я пишу ці рядки і згадую 
легке входження у країну знань дітей, з якими ми працювали, починаючи з дошкільного віку. Ці діти 
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спокійні, врівноважені, відкриті; вони ніколи не знали і не уявляли іншої школи, крім тієї, де їх люблять і 
кожного ранку з нетерпінням чекають, де кожен день наповнений неповторними барвами 
життєстверджувального світовідчуття. Як контрастували з ними ті учні, що приходили до нас з інших, 
інколи навіть елітних, шкіл та гімназій! Із зацькованими очима, нервовими стресами, неврозами, 
жахливими характеристиками-присудами... Це були діти, які не хотіли вчитися, які не вірили ні в себе, ні 
в учителів, а тому боялися щось запитати, аби не нарватися на грубий окрик, осаджування. Їм треба було 
повернути почуття власної гідності і радість пізнання навколишнього світу. Правомірно повторювала 
Анна Ахматова: "Добро робити дуже важко; зло робити просто, а добро дуже важко" [4: 186]. Я 
уважно вивчала кожну дитину, накреслювала подумки ті підходи і шляхи, якими треба було йти, щоб 
вивести її з несприятливого емоційного поля і стимулювати процес духовного пробудження. Перед 
жодною, навіть найскладнішою дитиною двері "Чарівного світу" не були зачинені, бо це суперечило б 
нашим принципам і переконанням. Я вірила і знала, що на добро вихователя дитяче серце не може не 
відгукнутися.  

Всіх дітей, що приходять до школи "Чарівний світ", намагаються зігріти любов’ю, вірою у майбутнє і 
зробити для них теперішнє радісним і щасливим, позбавленим страхів і стресів. Кожного року 
дошкільний центр і школу відвідувало близько 100 дітей. Умовно їх можна поділити на групи.  

До першої належать ті, що хочуть вчитися, для яких навчання їх улюблена справа, незалежно від 
того, який предмет вивчають. Здавалося б,  з такими учнями досить легко, бо вони уважно слухають 
учителя, із задоволенням уключаються до різних видів навчальної діяльності, впевнено і з охотою 
повідомляють про отримані результати. Водночас важливо, щоб педагогічна майстерність учителя при 
роботі з такими школярами спрямовувалася на те, щоб не загальмувати їх природний розвиток, 
забезпечити достатньо високу пізнавальну активність і стимулювати подальший інтерес до навчання. 
Адже ці учні, легко схоплюючи сутність навчального матеріалу, можуть відверто нудьгувати, чекаючи 
доки їх однокласники теж виконають аналогічні завдання. Найнебезпечнішою для них є вимушена 
бездіяльність, бо вона може стати причиною поступового згасання інтересу до навчання. З іншого боку, 
такі учні можуть легко дратувати вчителя, який щойно поставив завдання перед школярами. Педагогічна 
стратегія роботи з учнями цієї групи ґрунтується на таких елементах: 

− визнання і позитивне оцінювання вчителем високого академічного потенціалу цих учнів; 
− створення сприятливих умов для їх успішної навчальної діяльності, що передбачає забезпечення 

відповідними підручниками, посібниками з достатнім різноманіттям навчальних завдань; 
− уважне ставлення до результатів їх навчальної діяльності і відповідне їх оцінювання; 
− навчання школярів демонструвати перед іншими учнями результати своєї навчальної діяльності 

в оригінальній і цікавій формі (звіт, розповідь, доповідь, саморобна книжка, гра, схема, малюнок, 
фотомонтаж, відеофільм тощо); 

− спрямування учнів на подальше поглиблене засвоєння навчального матеріалу у позашкільний час; 
− якомога раніше залучати таких  учнів до елементів наукової діяльності (підготовка 

реферативних повідомлень, рефератів, проведення досліджень); 
− активне включення  до процесу підготовки проектів, сценаріїв різноманітних навчально-

виховних заходів; 
− інформування батьків про високі результати навчальної діяльності їх дітей. 

Результативність такого педагогічного підходу проявилася у тому, що ці школярі навчалися з 
інтересом і високими успіхами, деякі з них за один рік засвоїли програму двох років навчання з усіх або 
окремих дисциплін. Після закінчення школи добре навчаються у вищих навчальних закладах. Та 
головним досягненням вважаємо сформовану в цих учнів упевненість у власних силах, повагу до самих 
себе і високу стійкість до деструктивних впливів. 

До другої групи належать ті учні, які дуже гарно і залюбки навчаються з окремих предметів, а от 
вивчення інших дисциплін становить для них певні труднощі. Якщо така дитина навчалася у школі з 
першого класу, то, непомітно для неї самої, вона поступово виробляла необхідні уміння, які 
забезпечували достатнє оволодіння "складними" дисциплінами. Педагогічна стратегія у цих випадках 
ґрунтувалася на таких особливих елементах: 

− визнання і позитивне оцінювання вчителем успіхів учнів у процесі занять тими дисциплінами, до 
яких вони мають схильність; 

− реалізація інтегрованого підходу до навчання шляхом поступового введення до змісту "легких" 
предметів елементів навчальних завдань із "складних" дисциплін і створення таким чином  ситуації 
успіху і відчуття задоволення від вивчення "складного" матеріалу; 

− терпеливе і заохочуюче ставлення вчителя до процесу учіння школярем "складного" навчального 
матеріалу; 

− роз’яснення батькам  особливостей сприймання дітьми різнопланового навчального матеріалу, 
акцентування уваги на сильних сторонах і успіхах у навчальній діяльності цих учнів. 
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Окрім виділених особливих елементів, робота з такими учнями включала структурні компоненти 
педагогічної стратегії, що застосовувалася при навчанні учнів із загальними академічними здібностями 
(створення сприятливих умов для їх успішної навчальної діяльності при вивченні дисциплін, до яких 
проявляють схильність; уважне ставлення до високих результатів їх навчальної діяльності і відповідне їх 
оцінювання; навчання школярів у оригінальній і цікавій формі демонструвати перед іншими учнями 
результати своєї навчальної діяльності; спрямування учнів на подальше поглиблене засвоєння 
навчального матеріалу у позашкільний час;  залучення  до елементів наукової діяльності). 

Третю групу складають творчо обдаровані учні. Ми поділяємо думку зарубіжних учених про те, що 
серед різноманітних людських обдарованостей (академічні, інтелектуальні, творчі, комунікативні, 
художні) творча обдарованість є найпродуктивнішою у соціальному й особистісному аспектах. Тому в 
центрі уваги педагогічного колективу школи є розвиток творчого потенціалу кожного учня:  здатності 
придумувати і реалізовувати нестандартні шляхи розв’язання різноманітних проблем (навчальних, 
соціальних), при цьому легко переносити і трансформувати набуті знання і уміння з однієї галузі в іншу. 
Педагогічна стратегія при навчанні творчо обдарованих школярів спрямована на створення навчально-
пізнавальної реальності з елементами фантастики, щоб забезпечити їм сприятливі умови для 
реалізаціїї нестандартних оригінальних підходів у ході вивчення різних дисциплін. Специфіка 
педагогічного впливу проявляється ще й у тому, що учнів за фантазування та мріяння ніколи не 
картають. Учителі намагаються спрямувати цю фантастично-уявну діяльність на користь вирішення 
навчальних завдань. Педагоги водночас намагаються виробити у школярів звичку до обов’язкової 
щоденної роботи, яка спочатку "запаковується" в принадну обгортку, а пізніше сприймається як 
необхідна складова повсякденного життя. 

Четверта група – це учні, які прийшли до школи або після перенесених тяжких захворювань, або з 
хронічною недугою. Серед них були діти, що перенесли родові травми, мали вади зору, слуху, 
перехворіли на енцефаліт,  часто простуджувалися, страждали діабетом, алергіями, серцево-судинними 
захворюваннями. Також у школі навчалася дівчинка, що перенесла церебральний параліч. 
Найголовнішим компонентом, що використовувався у педагогічній стратегії при роботі з цими учнями 
було створення психоемоційного комфорту, якомога ширше використання різноманітних каналів 
сприймання і переробки інформації, надання школярам можливості просуватися у вивченні навчального 
матеріалу власними темпами. Відразу зазначу, що всі без винятку учні засвоїли навчальний матеріал в 
обсязі  державного стандарту. Навчання у школі сприяло покращенню їх загального фізичного стану, а 
дехто навіть забув про свої захворювання. І це невипадково, адже все у школі підпорядковано 
створенню оптимальних умов для здорового і щасливого життя дітей.  

До п’ятої групи належать учні, які мали  проблеми з соціалізацією в умовах, відмінних від сімейного 
середовища. Серед них можна умовно виділити три підгрупи: 1) діти, які не вміють обмежувати своїх 
бажань і діяти відповідно до вимог конкретної ситуації; 2) діти, які у зв’язку із перенесеним 
захворюванням і підвищеною увагою з боку дорослих звикли перебувати в атмосфері особливого 
ставлення до себе; 3) діти, які бояться спілкуватися з ровесниками, незнайомими дорослими, болісно 
сприймають зміну середовища і можуть неадекватно реагувати на різноманітні фактори зовнішнього 
впливу. 

Педагогічна стратегія виховної роботи з учнями першої підгрупи спрямована спочатку на 
узгодження їх бажань з навчальними потребами, поступове формування вмінь діяти відповідно до 
вимог конкретного моменту, а не під впливом випадкових імпульсів, рахуватися з іншими людьми. 
Останнє ґрунтується на усвідомленні ними необхідності толерантного ставлення до однокласників, 
учителів, батьків і на практичному закріпленні зразків позитивної поведінки. Як правило, це діти із 
завищеною самооцінкою, які не рахуються з думкою ровесників, намагаються ігнорувати вимоги 
вчителя. Для того, щоб не викликати в таких учнів внутрішню негацію навчання, їх залучають до 
пізнавальної діяльності, яка становить для них інтерес і в яку поступово вводяться регулятивні 
обмеження,  котрі учні приймають, оскільки зацікавлені продовжувати робити те, що їм подобається.  

Дуже складно виробити правильну педагогічну стратегію при роботі з дітьми другої підгрупи. 
Труднощі виникають через спекуляції дітей своїм хворобливим станом. Кожного разу треба брати на 
себе відповідальність і вирішувати, чи дійсно цього разу у дитини болить, чи перенесене захворювання 
тільки ширма для того, щоб діяти так, як вона хоче, навіть, коли це їй шкодить. Головне у педагогічній 
стратегії при спілкуванні з цими дітьми – ставитися до них, як до повноцінних здорових дітей, і 
підкреслювати словами і діями, що ніякий хворобливий стан не є виправданням безглуздої негативної 
поведінки. Якщо не дотримуватися цього принципу, то можна виховати "духовного інваліда", який 
колись переніс хворобу, що наклала відбиток на все його подальше життя. 

Педагогічна стратегія при спілкуванні з дітьми третьої підгрупи спрямована на їх психологічну 
підтримку і формування в них упевненості у власних силах.  

До шостої групи належать діти, які зазнавали авторитарно-репресивного впливу упродовж 
тривалого часу і прийшли до "Чарівного світу" у підлітковому віці. 
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Учні цієї групи внутрішньо травмовані, невпевнені у своїх силах, весь час чогось бояться, хоча 
намагаються приховати свій нестабільний душевний стан  під маскою зарозумілості, а то й грубості й 
агресивності. Та це й не дивно, адже в них не вірили їх колишні вчителі, сумніваються у можливості 
успіху навіть батьки. Та все ж вони йдуть до "Чарівного світу", бо ще жевріє надія у дитячому серці на 
чудо: "Завтра я прокинусь і буду зовсім інакшим, гарно вчитимусь, ввічливо себе поводитиму. Мама не 
плакатиме через мене, а батько не буде соромитися мене". У таких випадках насамперед знайомимо учня 
із правилами внутрішнього розпорядку. Якщо він обіцяє намагатися їх дотримуватися,  тоді приймаємо 
його у школу. Проте часто  між обіцянкою і реальністю ціла прірва. Педагогічний колектив це знає і 
готовий швидко прийти на допомогу. Особлива роль відводиться соціальному педагогу і класним 
керівникам, до яких учень має звертатися у разі виникнення проблем. Хоча школяр ще не довіряє новим 
педагогам, але вони все одно уважно стежать за учнем, намагаючись прийти на допомогу в разі 
необхідності. На перших порах таким учням дуже важко звикнути до нових умов навчання. Адже 
упродовж уроку їм увесь час потрібно напружено працювати, бо школярів у класі мало, всі у полі зору 
вчителя, то ж ледачкувати немає можливості. Дехто, включаючись в активну роботу, довго не витримує і 
виходить з класу під приводом необхідності відвідування туалетної кімнати. У коридорі на нього чекає 
соціальний педагог, який з розумінням ставиться до таких дітей і дозволяє їм трішечки передихнути, 
інколи – вискочити на пару хвилин у шкільний садок, а то і просто погладить по голові, і учень 
повертається до класу. Важче працювати з тими дітьми, які в силу того, що не розуміють навчального 
матеріалу або через втому намагаються різними способами уникнути навчальної діяльності, привернути 
увагу вчителя й однокласників  непотрібними розмовами, безглуздими репліками. Такого учня інколи 
доводиться забрати з класу, щоб він не заважав працювати іншим. У такому разі, цей школяр спілкується 
із соціальним педагогом, який йому пояснює, що за небажання працювати на уроці разом з іншими 
дітьми, ніхто його батькам не буде скаржитися, бо у цьому немає гострої потреби. Але ж і залишити 
школяра без навчання не можна, бо по його очах видно, який він розумний. З такими твердженнями 
учню важко не погодитися, тож він позитивно сприймає пропозицію зараз почитати підручник 
самостійно, а на перерві або після занять з’ясувати з учителем, чи все  правильно засвоїв. У окремих 
ситуаціях доводиться переводити школяра на індивідуальний графік навчання з деяких предметів, а в 
особливо складних випадках всі предмети учень вивчає індивідуально. За індивідуальним графіком 
школяр працює доти, доки не наблизиться  до рівня знань,  передбаченого програмою. Інколи доводиться 
розпочинати вивчення курсу за  кілька попередніх років. У такому разі  процес вирівнювання знань 
займає досить багато часу. 

Незважаючи на те, що потрібно наполегливо працювати, учні не прогулюють занять, а із 
задоволенням відвідують школу. І цьому є причина. Тут до них ставляться не тільки вимогливо, але і з 
повагою, любов’ю, доброзичливістю. У випадку конфліктних ситуацій їх розв’язують так, щоб найменше 
травмувати учня.  

Педагогічна стратегія при роботі зі "складними" учнями ґрунтується на нестабільних формах 
виховання.  

Професор Крітського університету І. Теодоропулос вважає, що "виховання … нестабільний 
переривчастий процес, який характеризується дискретністю, що проявляється в "кризах" і 
"зіткненнях" [5: 152]. Саме ці нестабільні форми соціального досвіду ведуть до радикальної зміни життя 
особистості. Їм властиві екзистенціальні ознаки: примусовість, болісність і раптовість. На думку 
грецького вченого, творчо-активна педагогіка намагається перейти "від нікому не підвладної свободи 
прояву людського буття до добровільно покладеної на себе відповідальності" [5: 167]. У цьому смислі 
І. Теодоропулос порівнює педагогіку з медичною наукою, а вчителя визначає як фахівця, здатного 
виліковувати хворобу, полегшити дитині страждання, допомогти перебороти біль [5: 176].  

На аналогічних принципах ґрунтується і сутність педагогічного впливу в "Чарівному світі". Крик, 
лайка, агресія, сльози, істерика, занадто виражена скутість і мовчазність – все це прояви хворобливого 
дитячого стану, який потребує  педагогічного лікування, що базується на співчутті і на безумовній 
цінності досвіду вчителя, авторитеті його знань і умінь. У кожній конкретній ситуації педагогічне 
мистецтво проявляється в діагностуванні хворобливого стану й у відшукуванні оптимальних шляхів його 
подолання. 

У такій школі учитель не порівнює успіхів учнів, не співставляє якість їх відповідей, а відзначає 
цікаві думки, нетрадиційні підходи при розв’язанні навчальних завдань кожним вихованцем, радіє і 
вірить у нього. Завдання учителя творити  поле добра і любові, щоб кожна дитина довірливо ставилася 
до педагога, любила його. Лише за таких умов приходить справжня зацікавленість навчанням, осягається 
"щастя шкільного життя", відбувається реалізація природних нахилів і здібностей учнів. Талант відкрити 
чарівну квітку обдарованості школяра дається не кожному, а лише тому, хто насправді любить дітей і 
вміє прокладати стежинки до їхнього розуму і серця. 

Правильно організоване виховання базується на одночасному додержанні гігієни тіла, гігієни думки і 
гігієни почуття, тобто того, що визначає людське здоров’я – фізичне, розумове і духовне. Гігієнічність 
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обстановки є, за Вернадським, невимовно важливим фактором у людському житті. У цьому аспекті варто 
відзначити виняткову цінність думок ученого про залежність подальшого розвитку людини від її 
здоров’я, запорукою якого є " правильні умови харчування, виховання, роботи… всяке правильне 
поставлення фізичного життя людини та власне цим і досягається і правильний розумовий розвиток – 
mens sana in corpore sana" [6: 75]. 

Відзначимо, що такий комплексний підхід до людського здоров’я сповідує сучасна педагогічна наука, 
яка фізичне, психічне і соціальне здоров’я учнів розглядає як інтеграційну цілісність і ставить у пряму 
залежність від якості навчально-виховного процесу і сімейного виховання. 

Перші зовнішні результати нашої системи виховання і навчання стали відчутними досить швидко. 
"Уявляєте, мій син хоче ходити до школи, хоче вчитися," – з радісним здивуванням говорила мені мама 
одного дванадцятирічного учня. Вигляд і реакція батьків – це своєрідний барометр внутрішнього стану 
їх дітей. Якщо учні після певного часу "виліковуються" від колишніх травм і болячок, психічно 
стабілізуються, органічно вростають у шкільний колектив, відчувають приємність від навчальної роботи 
і спілкування з учителями й однокласниками, то з батьками теж відбуваються помітні зміни: 
настороженість і побоювання за долю дитини поступаються перед моральним задоволенням, розумінням 
важливості відповідного педагогічного впливу, вдячністю учителям і школі. А при зустрічах – усміхнене 
обличчя, щирий погляд, шанобливе вітання... На все життя запам’яталися слова матері мого учня: "За 
вашу школу, ваш педагогічний колектив, за кожну порятовану дитячу душу ангели на небі 
молитимуться, щоб допомогти вашій справі". У цьому контексті хочеться навести думку Григорія 
Сковороди: "Все те святе, що добре, а доброта живе в одній красі". Саме такою святою добротою 
пронизана вся робота педагогічного колективу нашої школи, увиразнена її естетична принадність, 
суспільна значимість. Hам так хотілося б, щоб люди швидше зрозуміли, що їх майбутнє – на дитячих 
долоньках, що життя стане кращим тоді, коли добром буде зігріте дитинство. 
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Лещенко М.П. Педагогическое мастерство учителя в альтернативных формах обучения: дорога к 
детским сердцам.  

Достижения мировой педагогики, собственный многолетний педагогический опыт в школе "Волшебный 
мир" стали основой концепции создания учебно-познавательной среды, в которой ребенок, независимо 
от  характера, способностей, внешней привлекательности, материального достатка и социального 

статуса родителей, имеет право  не только на жизнь, но и на счастливую жизнь, действует 
творчески, реализует мечты и фантазии, самосовершенствуется. 

Leshchenko M.P. The Way to Children’s Hearts: Pedagogical Skills in Alternative Education Forms. 

Achievements of world pedagogical and own more than ten years teaching experience in school "Charivniy Svit" 
("Magic World") became the basis for creation of a  such  teaching-learning environment in which every child 
irrespective of his character, potential, appearance, material and social positions of his parents is entitled to  

happy life, development, creative activity and realization of his dreams and fantasies. 

. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПОЗАКЛАСНОЇ 
РОБОТИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

У статті розглядаються сучасні технології проведення індивідуальної позакласної роботи з англійської 
мови у початковій школі. 

Згідно з Рекомендаціями Ради Європи і вимогами нової програми з іноземних мов зміст та форми 
навчально-виховного процесу мають відповідати формуванню комунікативної компетенції учнів [1: 2]. 
Оскільки однією із складових комунікативної компетенції учнів є, безумовно, соціокультурна 
компетенція, формування якої, в свою чергу, базується як на класній, так і позакласній роботі з учнями. 

Аналіз сучасної методичної літератури та вивчення стану позакласної виховної роботи з іноземної 
мови свідчить про те, що форми позакласної роботи потребують значного удосконалення, особливо у 
початковій школі. У сучасних дослідженнях (О.Б. Бігич, Н.Ю. Кузовлєва, В.І. Шепелєва,  

Г.І. Мокроусова, С.В. Роман, Л.З. Якушина) теоретично обґрунтовуються і практично розробляються 
форми організації групової позакласної роботи з іноземної мови. Однак індивідуальній формі 
позакласної роботи ще не надається належна увага. 

Тому метою даної статті є спроба обґрунтувати і розробити методику організації й проведення 
індивідуальної позакласної роботи з англійської мови в початковій школі. 

Належно продумана позакласна робота з іноземної мови з молодшими школярами може охоплювати 
значне коло проблем, які виходять за рамки шкільної програми та дають можливість розширити як 
мовленнєву, так і соціокультурну підготовку учнів. 

Як відомо, позакласна робота з молодшими школярами стимулює їх до вивчення іноземної мови, дає 
можливість розкрити їх приховані здібності та використати резерви кожного з учнів окремо чи класу в 
цілому, врахувати їхні запити та вподобання. При застосуванні нестандартних та інноваційних форм 
проведення позакласної роботи з учнями початкових класів заповнюються їх інформаційні прогалини, 
поглиблюються набуті знання, збагачується пам'ять та розширюється світогляд [2]. 

З огляду на вікові та психологічні характеристики учнів на початковому ступені навчання доцільно 
проводити індивідуальну, групову та масову позакласну роботу. 

Індивідуальна позакласна діяльність учнів може проводитися під час їх підготовки до конкурсів на 
краще виразне читання та на кращу творчу письмову роботу. 

Для конкурсу на краще виразне читання поезії (фонетичний конкурс) підбираються вчителем вірші та 
римівки згідно з віковими особливостями молодших школярів,  відповідно до тем, які вивчаються на 
уроках, посильності та художньо-естетичної цінності того чи іншого автентичного зразка. 

Такі конкурси доцільно проводити в кінці кожної чверті та навчального року, надаючи можливості 
найкращим "фонетистам" початкової школи взяти участь у фонетичному святі. 

Для того, щоб індивідуальна робота стала ефективною, необхідно стежити за тим, щоб вона не 
зводилася лише до читання та відтворення вірша, бо учні швидко втратять інтерес. Слід передбачити такі 
види й форми роботи, які б підтримували зацікавленість і увагу дітей під час опрацювання віршованого 
матеріалу. Пропонуємо наступну методику роботи з віршем "Hat". 

Helen H.Moore 
"Hat" 

This is the hat that 
I wear on my head. 

I wear it to breakfast. 
I wear it to bed. 

I wear it to school, and 

I wear it to play. 
I wear it all night, and 

I wear it all day. 
I wear it in springtime 
and summer, and fall. 

 
Як видно із змісту вірша, він стосується ряду тем, які вивчаються молодшими школярами: "Clothes", 

"My Working Day", "Seasons". Тому й розпочати індивідуальну роботу з віршем слід із завдань, які 
спрямовані на антиципацію його змісту, тобто таких завдань, які б активізували мовленнєвий досвід учня 
з тем, які вивчаються [3]. 
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А. Антиципація змісту вірша 
1. Look at the doll and say what she usually wears. 
Учитель показує дітям ляльку в різному одязі, й діти розповідають по черзі, що вона зазвичай одягає 

на себе, наприклад:  
"She wears shoes". 
2. Say: 
• what you wear to breakfast; 
• what you wear to school; 
• what you wear to play; 
• what you wear in springtime; 
• what you wear in summer; 
• what you wear in autumn; 
• what you wear in winter. 
Учні описують свій одяг. 
3. Look at the pictures and describe the children’s clothes. 
Дітям пропонується декілька малюнків, на яких зображені діти, одягнені в різні пори року. Учні 

обирають один з малюнків та висловлюються згідно з інструкцією. 
Переконавшись у тому, що діти згадали вокабуляр, який вивчався раніше, вчитель переходить до 

другого етапу. 
 
Б. Презентація вірша та перевірка його розуміння 
1. Listen to the poem and say who is boasting and of what. 

(Учитель формулює комунікативне завдання, учні прослуховують вірш та відповідають на 
запитання.) 

2. Listen to the poem and point to the right picture. 
Перевірити розуміння вірша можна й за допомогою художньої наочності – серії малюнків із 

зображенням дітей у різному одязі. 
Далі необхідно акцентувати увагу учнів на фонетичних труднощах вірша на рецептивному та 

репродуктивному рівнях. 
 
В. Рецептивне опрацювання вірша  має за мету розпізнавання фонетичних труднощів на слух. 
1. Listen to the poem and clap your hands when you hear the words with the sounds [i], [w], diphthong 

[ai]. 
Учні плещуть в долоні, коли чують відповідні слова. 
2. Listen to the poem and walk with the rhythm. 
Учитель вмикає звукозапис з віршем і разом з учнями рухається ланцюжком по класу, відбиваючи 

ритм вірша. 
3. Listen to the poem again. Put your hand up when the voice goes up and put your hand down, when 

the voice goes down. 
Учитель бере участь у роботі разом з учнями, допомагає їм визначити потрібний тон. Під час 

виконання цього завдання доцільним буде використання паузованих вправ, які дають можливість 
визначитися з вибором тону і вчасно піднести або опустити руку. 

Далі йде найскладніша робота з віршем – його репродуктивне опрацювання. Вчителеві слід 
опрацювати кожен звук вірша, його ритміко-інтонаційний малюнок. Це досить кропітка робота, яка 
потребує декількох занять та використання більшої кількості інноваційних технологій. 

 
Г. Репродуктивне опрацювання вірша. 
Оскільки кожний рядок містить звук [w] та зв’язковий [r], потрібно розпочати роботу з 

репродуктивного опрацювання вірша саме з цього. 
1. Listen to the poem, write out and reproduce the words with the sounds. 

[w]                               [r] 
wear                         breakfast   
when                        springtime            
                               read 
2. Reproduce the lines with linking [r]. 
Перед виконанням цієї вправи вчителеві необхідно пояснити учням, що кінцевий звук "r" буде 

вимовлятися як [r] перед наступним словом, яке починається з голосного. 
e. q.  I wear   it. 
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3. Look at the pictures and reproduce the line from the poem where this word is used. 
Учитель пропонує учням малюнки, на яких зображені "ліжко", "школа", "весна", "літо", "осінь", 

"книжка". Діти відтворюють відповідний рядок з вірша. 
4. Look at the teacher miming some of the lines from the poem and reproduce them. 
За допомогою пантоміми вчитель показує, як він снідає, лягає спати, грає, читає книжку, учні в цей 

час промовляють відповідні рядки. 
5. Answer the questions, using the poem. 
- In what season does the girl wear a hat? 
- What time of the day does the girl wear a hat? 
- Where does the girl go in a hat? 
- What does the girl do in a hat? 
6. Imagine that you are this girl. Read the poem, boasting of your hat. 
На інших індивідуальних заняттях учитель може розпочати роботу одразу з репродуктивного етапу, 

використовуючи наступні технології: 
а) a two-part dialogue technique 
Учитель ставить учням одне й те саме питання "When do you wear your hat?", й учні хором 

відповідають рядком з вірша. Таким чином відбувається діалог між учителем й учнями: 
Учитель: Where do you wear your hat? 
Учні: I wear it to breakfast. 
Учитель: Where do you wear you hat? 
Учні: I wear it to bed.  
Подібний діалог можна також організувати між двома учнями. 
б) completion technique 
Учитель спочатку читає першу частину рядка з вірша, а учні продовжують його. 
Учитель:  I wear it …. 
Учні:  … to breakfast. 
Учитель:  I wear it …. 
Учні:  … to bed. 
Далі вчитель і учні обмінюються ролями. Учні читають першу частину рядка, а вчитель закінчує його. 

Таким чином ще раз відтворюється весь вірш. 
в) echo technique 
Використання "Echo Technique" також сприяє багаторазовому репродукуванню вірша. Така 

технологія побудована за принципом рольової гри учнів та відлуння і передбачає триразове відтворення 
двох останніх слів кожного рядка, ніби це відбувається у горах. 

Let’s play an echo.  
Учень: I wear it to breakfast. 
Відлуння: to breakfast. (3 рази) 
Учень: I wear it to bed. 
Відлуння: to bed. (3 рази)  
Конкурс на кращу творчу роботу – це написання молодшими школярами листа чи вітальної листівки. 

Такий конкурс можна організувати в кінці навчального року за наявності певної сформованості основ 
писемної компетенції.  

Щоб навчити учнів писати та оформляти листи і привітання, учителеві слід значну увагу приділяти 
формуванню й удосконаленню вмінь починати, продовжувати, закінчувати лист чи листівку, об’єднуючи 
необхідні мовленнєві зразки у контекст. 

Усі формальні написання та оформлення листів і листівок учитель має опрацьовувати з учнями на 
основі виконання рецептивних, репродуктивних і продуктивних вправ. 

Насамперед учителю слід відібрати необхідний мовленнєвий матеріал, належну вербальну й 
візуальну наочність і виконати ряд комунікативних завдань на всіх етапах формування цієї писемної 
компетенції. 

На етапі підготовки вчитель має дібрати автентичні зразки написання та оформлення вітальних 
листівок і звернути увагу на відмінність цих зразків в українській та англійській мовах. Необхідно 
підібрати різні вітальні листівки для подальшого аналізу їх з учнями щодо оформлення та написання 
адреси одержувача і відправника, щодо форми звернення, привітання і прощання, пояснити структуру й 
послідовність написання вітальної листівки, порівняти листівки, написані рідною та англійською мовою, 
знайти відмінності між ними, схожості. Слід звернути увагу учнів на те, що після звертання, наприклад: 
Dear Sir, Dear Jim, Dear Mum, ставиться кома або розділовий знак може бути відсутній зовсім. Учитель 
підбирає також мовленнєві кліше для написання листівки, а саме: Hello! Hi! How are you? Glad to meet 
you! Greetings! See you soon later. Happy birthday to you! Best wishes і тому подібне. 

Доречно на етапі смислової та мовної антиципації виконати такі вправи: 
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a) look at the cards and choose one of them for your friend; 
b) point out the words of greetings on the card; 
c) locate the words of hellos and goodbyes in two boxes; 
d) write the right words in the circles around the postcards (pictures). 
Для рецептивного опрацювання писемного зразка пропонуються вправи на ідентифікацію складових 

листа чи листівки, наприклад: 
a) look at the postcard. Can you show the closing sentence? Underline the writer’s name in the card; 
b) make up one card, putting phrases in a logical order; 
c) match the beginnings with their endings using two columns. 
На етапі репродукції слід використовувати як вербальні, так і візуальні опори: 
a) complete the card with your greetings; 
b) use the pictures for your greetings; 
c) read one of the postcards and send your answer. 
Для самостійного написання листівки учні мають уміти навчитися вживати певні мовленнєві кліше, 

писати адресу, дату написання листівки, тобто мають оволодіти вмінням написання приватного листа чи 
листівки в цілому. 

Конкурсу на краще написання листа другові має передувати значна підготовча робота. Насамперед 
учнів необхідно познайомити з розбіжностями соціокультурних норм українського й англійського 
народів, акцентуючи увагу учнів на написанні адреси, розташуванні її на конверті з іншою 
соціокультурною інформацією й структурою листа. 

Пропонуємо деякі технології для успішного навчання написання приватного листа на етапі смислової 
й мовної антиципації: 

a) look at the photos and write about them; 
b) think and enlist the words which are necessary for your letter; 
c) read the word and add the words connected with it; 
d) look at the words and fill in the columns. 
Метою цього етапу є активізація наявного життєвого досвіду учнів для того, щоб налаштувати їх на 

написання листа, допомогти зосередитися на можливих аспектах його змісту. Оскільки будь-яка 
письмова робота, в тому числі й особистий лист, проводиться в межах теми, що вивчається на уроках, то 
й смислова антиципація буде безпосередньо пов’язана з нею. Мовна антиципація має за мету активізацію 
мовного досвіду учнів в межах певної теми. Учитель повинен знати, яким словниковим запасом володіє 
той чи інший учень, яких слів і виразів їм не вистачає для того, щоб передати свої думки в основній 
частині листа. На етапі рецептивного та репродуктивного опрацювання зразків приватного листа 
виконуються такі вправи, наприклад: 

a) read the sentences and put them in the right order; 
b) read the letters and decide who wrote them; 
c) read and finish the letter choosing the right ending; 
d) look at the pictures and read the letters. Add the address and the name of a person it is addressed to. 
Технології завершального етапу вимагають від учнів демонстрації певного рівня сформованості основ 

писемної мовленнєвої компетенції, що передбачає творче застосування учнями набутих знань й умінь на 
письмі. 

Тому продуктивному опрацюванню приватного листа передує репродуктивно-продуктивний етап, 
який передбачає використання елементів творчості поряд з репродукцією й спрямований на поступове 
зростання й подолання труднощів. Наступні завдання допоможуть учням використати мовні засоби і 
проявити певний рівень творчості й самостійності: 

a) read and enlarge the letter; 
b) rewrite the letter, answering the questions positively; 
c) read the letter and write the main idea of it at the back of the photo; 
d) listen to the music and write a letter to your friend about your summer holidays in accordance with the 

spirit of this music piece. 
Під час написання творчої письмової роботи учні мають зосередитися на змісті, а не формі листа, 

тому вчитель заздалегідь організовує індивідуальну роботу так, щоб учні мали змогу обміркувати, 
підібрати малюнки та фотографії, обдумати зміст письмового повідомлення. 

Отже, розглянуті у цій статті шляхи і форми організації та проведення індивідуальної позакласної 
роботи є, на наш погляд, ефективними і можуть бути рекомендовані для застосування у початковій 
школі. 

Перспективою дослідження проблеми організації індивідуальної позакласної роботи є вивчення 
питань розвитку індивідуальних стилів навчання і множинних інтелектів учнів. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті розглядається проблема формування у студентів готовності до інноваційної педагогічної 
діяльності. 

В умовах становлення особистісно орієнтованої парадигми в галузі освіти для реалізації активності 
учителя та його інноваційної діяльності існують певні можливості. Цьому сприяє ряд змін, що 
відбуваються у суспільному житті і в мисленні людини. Головна з них – усунення обмежень у 
професійній діяльності, що дозволяє сприймати значно ширше коло зовнішніх явищ. Зменшення 
упереджених, нав’язаних думок і суджень, а також збільшення потоку інформації забезпечує необхідну 
свободу дій, своєчасне реагування на зовнішні зміни. Як наслідок – учитель набуває важливих 
здібностей: готовності до реагування на несподіванки, прийняття самостійних рішень, що потребують 
певного ризику, готовності нести за них відповідальність, критичності в оцінці власних і чужих дій. 

Однак значна частина вчителів, як свідчить їх опитування, не знайома з найбільш типовими моделями 
освіти і виховання, з концепціями і освітніми проектами, які стали основою масових педагогічних 
досліджень у різних країнах. Необхідно зазначити, що інноваційна педагогічна діяльність, пов’язана з 
відмовою від відомих штампів, стереотипів у навчанні, вихованні й розвитку особистості учня, виходить 
за межі діючих нормативів, створює нові нормативи особистісно-творчої, індивідуально спрямованої 
діяльності вчителя, розробляє педагогічні технології, що реалізуються в цій діяльності. 

Важливим завданням педагогічних навчальних закладів є підготовка студентів до впровадження 
нових технологій навчального й виховного процесу у майбутній професійній діяльності.  

Формування у студентів готовності до інноваційної діяльності передбачає, перш за все, глибоке 
вивчення теоретичних питань удосконалення навчально-виховного процесу, позитивних сторін 
педагогічних теорій, ідей та технологій, які вже досліджувалися і упроваджувалися в педагогічну 
практику. Тільки на основі ґрунтовної роботи щодо вивчення фундаментальних педагогічних теорій і 
технологій, осмислення механізму їх упровадження є можливість підвищити рівень підготовки 
майбутніх учителів до інноваційної діяльності у сфері навчання й виховання. 

В Уманському педагогічному університеті розроблено систему психолого-педагогічної та методичної 
підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності. Забезпечується наступність та послідовність 
у вивченні циклу психологічних та педагогічних дисциплін із першого до випускного курсів. Саме на 
останньому курсі вивчається спеціальний курс "Інноваційні педагогічні технології", який дає змогу 
синтезувати знання із психолого-педагогічних дисциплін і забезпечити цілісне формування здатності 
студентів до впровадження нових педагогічних технологій. Цей курс передбачає засвоєння студентами 
таких тем, як "Загальні основи інноваційної педагогічної діяльності", "Школа як педагогічна система", 
"Науково-теоретичні підходи вітчизняних педагогів до розробки концепцій навчання", "Зарубіжний 
досвід інноваційної педагогічної діяльності", "Сучасні педагогічні системи навчання", "Нові педагогічні 
технології в умовах класно-урочної системи навчання", "Особистісно орієнтовані технології виховання", 
а також формування певного досвіду самостійного використання теоретичних знань у практичній 
діяльності. 

Сьогодні ряд наукових досліджень присвячено інноваційній діяльності вчителя, характеристиці 
основних етапів вивчення і впровадження нових педагогічних технологій. На думку дослідників, на 
першому етапі встановлюється відповідність нововведень вимогам до інновацій. Встановлюється, яку 
ідею покладено в основу новаторства вчителя; наскільки ця ідея віддзеркалена в загальній системі 
школи, підвищує педагогічну майстерність учителя і якість педагогічної практики в цілому; які елементи 
нового покладені в основу авторських пропозицій, педагогічної ініціативи, наскільки ця ідея збагачує 
певну наукову концепцію; які методи і прийоми створені і використовуються автором, наскільки вони 
нові та ефективні. 

На другому етапі такого аналізу передбачається визначення виду педагогічної інновації: педагогічна 
раціоналізація, педагогічне новаторство, авторська концепція тощо. Одночасно виділяються параметри 
вивчення педагогічної інновації. Після встановлення інноваційних елементів у роботі вчителя і виду 
інновації дається її стисла характеристика: а) сутність інновації (нова ідея, нові підходи у навчанні, нове 
інформаційне забезпечення, нова логіка навчання, нові прийоми і методи та ін.); б) наукова аргументація 
інновації; в) освітні можливості і сфера застосування інновації; г) ефективність інновацій (результати, 
зміни у розвитку дітей і т. ін.); д) стабільність результатів інновацій; є) можливість масового 
застосування. На третьому етапі визначаються об’єми і критерії аналізу з позиції використання 
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інновацій. На четвертому етапі – можливість професійного творчого самовираження вчителя, розвитку 
його творчого мислення. На п’ятому – сфера використання педагогічної інновації. 

Схема аналізу інноваційної діяльності вчителя, безумовно, задає певний її алгоритм і визначає як 
технологічні компоненти, так і особистісні кореляти інноваційної діяльності, що і доводить позитивність 
упровадження запропонованого аналізу. 

Ґрунтовне дослідження інноваційної діяльності вчителів дозволило В.А. Сластьоніну і 
Л.С. Подимовій  визначити структуру цієї діяльності, яка складається із компонентів (мотиваційного, 
креативного, технологічного, рефлексивного); функціонального (особистісно мотивована переробка 
освітніх програм, прийняття рішення про використання нового, формування цілей і загальних 
концептуальних підходів, планування етапів експериментальної роботи, прогнозування труднощів, 
упровадження і технологічна готовність до введення інновацій).  

При цьому визначаються наступні критерії ефективності інноваційної діяльності вчителя: 1) творче 
сприйняття педагогічних інновацій; 2) творча активність; 3) методологічна і технологічна готовність до 
введення інновацій; 4) педагогічне інноваційне мислення; 5) культура спілкування й такі рівні: 
репродуктивний, продуктивний і творчий [1]. 

Як відомо, процес засвоєння нових ідей, інновацій у галузі педагогіки, за визначенням Е. Роджерса є 
складним багатоетапним розумовим процесом прийняття рішення, який має тривалий термін від першого 
знайомства людини з інновацією до її кінцевого сприйняття. У ході цього процес засвоєння нових ідей 
відбувається оцінювання значення і наслідків прийняття рішення. Е. Роджерс поділяє процес на такі 
основні етапи: етап ознайомлення майбутнього педагога з інновацією: студент уперше чує про 
інновацію, але ще не готовий до отримання додаткової інформації; етап появи зацікавленості: на цьому 
етапі студент проявляє зацікавленість в інновації і починає шукати додаткову інформацію про неї. Ця 
інформація ще ніяк не "окреслена" мотивами сприйняття (людина ще не вирішила: "приміряти" чи ні 
інновацію до власної проблеми). Основне завдання на цьому етапі — отримати якнайбільше відомостей 
про інновацію. Компонент "інтересу" примушує людину активно шукати інформацію, а ситуації будуть 
визначати, де її шукати і яким чином інтерпретувати; етап оцінки: на цьому етапі майбутній педагог 
подумки "приміряє" інновацію до власної наявної або прогнозованої ситуації, а потім вирішує, чи 
необхідно апробувати цю інновацію. Якщо він уважає, що позитивні риси інновації переважають 
негативні – варто апробувати дану інновацію. Ця стадія не так чітко виділяється, як інші, і, завдяки своїй 
"латентності", найбільш важко піддається емпіричному дослідженню. Найчастіше на цьому етапі людина 
шукає спеціалізовану інформацію (поради, консультації) про інновацію; етап апробації: на цьому етапі 
апробують інновацію у порівняно невеликих масштабах, щоб вирішити питання про її застосування з 
метою розв’язання власних проблем у даній конкретній ситуації. Завдання цього етапу – визначити 
важливість і вагу інновації, тоді як на попередньому етапі людина тільки в думках програвала певну 
ситуацію впровадження інновації. На цьому етапі також тривають пошуки спеціалізованої інформації 
відносно найкращих методів використання інновацій. Результатом може бути як безумовне сприйняття 
інновації, так і відмова від неї; етап кінцевого (підсумкового) сприйняття: на цьому етапі людина 
приймає остаточне рішення щодо сприйняття інновації і продовження її використання у повному обсязі. 
Основним завданням цього етапу є оцінка результатів попереднього етапу і прийняття рішення про 
застосування інновації у майбутньому [2]. 

На підставі вивчення сутності проблеми готовності до педагогічної діяльності нами виділено основні 
компоненти готовності студентів до впровадження інноваційних технологій у сфері навчання й 
виховання. Базовим компонентом визначено мотиваційний, до складу якого увійшли: установка на 
особливу значущість та важливість нових освітніх технологій у сучасному навчально-виховному процесі 
школи; прагнення до активного вивчення педагогічних інновацій; прагнення майбутнього вчителя 
творчо та неординарно проектувати педагогічну діяльність; активний інтерес майбутнього педагога до 
процесу вивчення інновацій. Когнітивний компонент готовності розглянуто як інтеграцію 
психологічних, педагогічних, технологічних знань. До операційного компоненту готовності віднесені 
уміння – інтегровані якості, набуті студентами під час опанування змісту психолого-педагогічних та 
фахових дисциплін, самостійної діяльності протягом педагогічних практик. Водночас, ми представляємо 
змістові характеристики названих компонентів готовності студентів до впровадження нових освітніх 
технологій. 

Усе це разом дозволило виявити міру прояву у студентів окремих складових компонентів, що стало 
підґрунтям для визначення чотирьох рівнів готовності студентів до використання педагогічних 
інновацій. 

Елементарний рівень (низький), на якому спостерігається прояв байдужого ставлення студентів до 
педагогічних інновацій. Студенти цього рівня не можуть чітко визначити необхідність і доцільність 
використання освітніх інновацій, не можуть окреслити їх сутність, а до їх упровадження підходять 
формально, базуючись лише на власному досвіді.  
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Репродуктивний рівень (задовільний). Студентам цієї групи притаманне поверхове формулювання 
змісту нових педагогічних технологій. Вони мало орієнтовані на творчий пошук у навчально-виховному 
процесі, впровадження сучасних педагогічних систем. У педагогічній діяльності в основному 
репродукуються елементи наявних методичних розробок, при цьому студенти не можуть чітко 
передбачити можливі результати обраних технологій навчальної та виховної діяльності. 

Продуктивний рівень (достатній) притаманний студентам, що виявляють активний інтерес до 
інноваційних технологій і досить чітко усвідомлюють необхідність їх упровадження, методично 
грамотно їх використовують. У своїй педагогічній діяльності спираються на базові психолого-
педагогічні знання, особливо коли йдеться про необхідність урахування вікових особливостей учнів та 
технології організації активної навчально-пізнавальної діяльності. Студенти прагнуть до самостійного 
застосування освітніх технологій, створення авторських курсів, проектів виховної діяльності, при цьому 
проявляють уміння обґрунтувати та вмотивувати доцільність використання окремих технологій. 

Творчий рівень (оптимальний). Студенти цього рівня характеризуються ініціативністю та творчим 
підходом до впровадження нових педагогічних технологій. Вони самостійно проектують оригінальні та 
педагогічно доцільні варіанти навчальної та виховної діяльності. Їх технології і проекти відповідають 
потребам та можливостям конкретної вікової групи. Студенти володіють уміннями прогнозувати 
можливі результати навчальної й виховної діяльності після використання певної технології. 

Нашими дослідженнями підтверджено, що процес формування готовності до впровадження інновацій 
та досягнення студентами певного рівня здійснюється протягом усього періоду навчання у вищій школі і 
у своєму розвитку проходить кілька етапів. На підготовчому етапі студенти засвоюють базові психолого-
педагогічні знання, окремі з яких є складовими когнітивного компонента готовності й основою 
професійної діяльності педагога. На цьому ж етапі проходить початкове формування окремих складових 
операційного компонента готовності, які насамперед, пов’язані з умінням цілепокладання, 
діагностування, проектування, прогнозування, починається формування професійної спрямованості 
студентів на організацію творчої навчально-виховної діяльності з учнями. У процесі навчально-
тренувального етапу здійснюється цілеспрямована підготовка студентів до використання нових 
технологій навчання і виховання під час проведення лекційних та практичних занять із курсу 
"Інноваційні педагогічні технології". Створюються умови для формування у студентів складових 
мотиваційного компонента готовності, відбувається опанування знань, які безпосередньо стосуються 
інноваційної діяльності; водночас відпрацьовуються необхідні професійні уміння, що є обов’язковими і 
необхідними у процесі впровадження нових технологій різних рівнів складності. Практичний етап 
підготовки студентів у першу чергу пов’язаний із подальшим удосконаленням елементів операційного 
компонента готовності, що здійснюється у процесі самостійного використання інновацій та апробації 
студентами їх змістовно-структурних варіантів під час педагогічних практик. 

Добираючи педагогічно доцільні методи навчання, ми виходили з необхідності активізації внутрішніх 
сил та механізмів діяльності студентів з оволодіння теорією та практикою педагогічних інновацій, 
створення умов для забезпечення творчої атмосфери навчальної роботи. Це обумовило пошуки змісту 
пропонованих нами технологій підготовки студентів до впровадження освітніх технологій, які є 
синтезом науково обґрунтованого та раціонально відібраного інформаційного матеріалу та активних 
форм навчання. 
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ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРІСНОВОДНИХ МОЛЮСКІВ 
У КУРСІ ЗООЛОГІЇ ДЛЯ КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ 

У статті розглядаються можливості використання місцевих видів молюсків при вивченні теми "Тип 
Mollusca". Наводяться рекомендації по використанню їх на лекціях, лабораторних заняттях, під час 

польової практики. 

Молюски – другий після членистоногих за кількістю видів тип високоорганізованих безхребетних 
тварин. У більшості випадків ці тварини є домінуючим компонентом гідрофауни наших водойм. Значна 
частина черевоногих і дрібні види двостулкових являють собою важливу складову харчового раціону 
промислових риб, домашніх та диких водоплавних птахів. Не слід забувати також про те, що тіла 
крупних двостулкових молюсків (перлівниць і беззубок) є джерелом цінного білкового корму, який 
використовують для підгодівлі сільськогосподарських тварин у тваринництві і птахівництві. Білки 
молюсків за амінокислотним складом повноцінні. Крім них, до складу м’яких частин їхнього тіла 
входять вітаміни (А, В1, В2). Черепашки молюсків на 98% складаються з вуглекислого вапна, у зв’язку з 
чим вапнякову муку, що отримують з них, використовують для зниження кислотності води в ставках 
рибогосподарського призначення. Двостулкові молюски і частина черевоногих характеризуються 
фільтраційним способом живлення, через що представники цих класів відіграють важливу роль у 
біологічному очищенні прісних водойм від різних видів забруднень. Негативне значення молюсків 
полягає в тому, що більшість із них є облігатними проміжними і додатковими хазяями трематод, які 
викликають небезпечні захворювання – трематодози у риб, домашніх і диких птахів, ссавців і людини. 

Ознайомлення студентів із особливостями організації представників типу молюски в цілому 
найзручніше здійснювати на прикладі черевоногих і двостулкових молюсків. Вивчення молюсків, 
безперечно, цікаве і в тому відношенні, що воно дозволяє виявити наявність спільних рис в організації 
тварин вищезгаданого типу з кільчастими червами і висвітлити ряд аспектів філогенії безхребетних 
тварин. Нарешті, положення про єдність організму і середовища можна добре проілюструвати на 
прикладі прісноводних молюсків, мінливість черепашки яких проявляється в дуже широкому діапазоні 
(майже кожна водойма накладає своєрідний відбиток на форму і розміри черепашок молюсків, що 
живуть у ній). Тому для майбутніх вчителів-біологів глибоке вивчення молюсків має неабияке значення. 
Теоретичні знання про молюсків і практичні навички роботи з ними необхідні для підвищення якості 
проведення уроків, екскурсій в природу, а також при організації роботи гуртка юних натуралістів у 
школі. 

З вищесказаного зрозуміло, чому на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені 
Івана Франка велика увага в навчальній роботі приділяється вивченню студентами прісноводної 
малакофауни. 

При проведенні лабораторних занять, передбачених програмою з зоології, широко використовуються 
місцеві матеріали. Особливості зовнішньої морфології і анатомії двостулкових молюсків вивчаються 
зазвичай на прикладі перлівниць чи беззубок, черевоногих – на прикладі ставковика озерного. Матеріал 
для цих занять збирається завчасно і фіксується 70%-вим етиловим спиртом чи 4%-вим нейтральним 
формаліном. Перед фіксацією молюски витримуються протягом 1 – 2 діб в ємкостях із холодною 
прокип’яченою водою, щільно прикритих кришками. Добре, якщо є можливість помістити у воду 
декілька кристаликів хлоралгідрату. Це  дозволяє уникнути надмірного скорочення м’язевих тканин 
молюсків під час фіксації. Тіла загиблих у такий спосіб черевоногих молюсків розслаблені, вивисають 
назовні через устя черепашки. Внаслідок цього всі деталі зовнішньої морфології голови і ноги 
черевоногих молюсків чітко помітні. 

Особливості пересування, дихання, живлення молюсків вивчаються на живому матеріалі. З цією 
метою використовуються ставковики – озерний і вуховидний, різноманітні види витушок (переважно 
представники роду планорбаріус), живородка (калюжниця) річкова, бітінія щупальцева, лунка річкова, 
перлівниця важка, беззубка лебедина. До проведення занять ці молюски утримуються в акваріумах. 

При закладці акваріумів на дно їх поміщається мул, здобутий у природних водоймах, старанно 
промитий і прожарений. Товщина його шару не повинна перевищувати 3 – 5 см. Зверху насипається шар 
добре промитого і прожареного річкового піску. З рослин в акваріумах добре ростуть валіснерія, уруть, 
стрілолист, частуха, елодея, ряска. Воду в акваріумах можна не міняти. По мірі її випаровування слід 
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доливати водопровідну воду, дехлоровану попереднім відстоюванням (1 доба). З метою збереження 
певної норми стабільності умов необхідно, щоб оновлення води не перевищувало ¼ об’єму акваріума. 
Одночасно в акваріумах одного і того ж об’єму можна утримувати різну кількість молюсків різних видів. 
Це залежить від ступеня реофільності виду. Найбільш щільно можна заселяти акваріуми бітініями: при 
ємкості акваріума 5 л в ньому можуть жити одночасно 50 – 60 особин. В акваріумі такого ж об’єму 
одночасно можна поселити не більше 2 – 3 перлівниць чи беззубок. 

Ставковикових і котушкових, що утримуються в акваріумах, слід систематично підгодовувати. З цією 
метою можна використовувати листя салата-латука, білоголівкової капусти, липи, клена, тополі і 
коренеплоди моркви (нарізані тонкими пластинками). Всі ці види корму можна заготовляти заздалегідь. 
При цьому листя протягом 2 – 3 хв. проварюють, потім висушують, а перед вживанням – 5 – 6 діб 
мацерують у воді. 

Молюски в акваріумних умовах залюбки споживають також і їжу тваринного походження – сушених 
дафній, яйця артемій, а ставковики і витушки, крім   того, – жовток круто звареного і подрібненого 
курячого яйця, тонкі волокна яловичини. Ставковики, як це спостерігалось у інших дослідженнях [1], 
досить ненажерливі. Вони постійно об’їдають рослини, що ростуть в акваріумах, нерідко значно їх 
пошкоджуючи. У зв’язку з цим в акваріумах із ставковиками необхідно час від часу пошкоджені рослини 
заміняти новими. 

Багаторічний досвід акваріумного утримання молюсків свідчить про те, що при такому догляді вони 
можуть жити в них роками і нормально розмножуватись. 

Дотримання деяких правил при транспортуванні молюсків із місць їх збору в лабораторію – 
необхідна умова подальшого нормального життя їх в акваріумі. Зібраний матеріал бажано відразу ж 
розібрати по видах. Для кожного з них слід використовувати окрему тару. Найзручніше перевозити 
молюсків у полотняних мішечках, дно яких вистелене потужним шаром вологої водяної рослинності. 
Дрібні види можна транспортувати в невеликих пластмасових, картонних чи фанерних коробочках, 
бажано з дрібними отворами в стінках і кришках. Щоби тварини постійно знаходились у вологому 
середовищі, необхідно перекладати їх шарами вологої вати, марлею, мохом чи водоростями. Перлівниць 
і беззубок можна обгортати по декілька екземплярів вологою мішковиною, після чого поміщати в 
поліетиленовий мішок. Непогані результати отримуються також при транспортуванні дрібних видів 
витушкових, ставковиків і бітіній між шарами зволоженого поролону у фанерних ящиках з отворами в 
стінках, як це рекомендує робити С.О. Беєр [2]. Амфібіонтних молюсків можна перевозити згідно 
методичних вказівок О.І. Патрушевої і Ф.М. Соколіної [3]. З цією метою необхідно дно темної широкої 
ємкості вистелити шаром вологого мулу, взятого з відповідного біотопу. Його необхідно розподілити 
так, щоб на дні ємкості були сухі виступи і вологі заглибини. У такий спосіб дуже зручно перевозити 
дрібних ставковиків. 

При тривалому транспортуванні (1 – 7 діб) життєздатність найдовше зберігають перлівниці, беззубки, 
дрібні види котушкових, бітінії. Дуже швидко гинуть ставкових вуховидний, пухирчик струмковий, 
річкові чашечки, літогліфи, тобто реофільні види, що потребують великої кількості кисню. 

Значна увага вивченню прісноводних молюсків приділяється також під час проходження студентами 
навчально-польової практики з зоології безхребетних. Вона зазвичай проводиться на території 
Центрального Полісся (в басейнах річок Тетерів, Жерев, Вуж, Случ та ін.). Студенти збирають матеріал 
під час екскурсій на річки і їх рукави, затони і старики, а також у ставках і дрібних періодичних 
водоймах. За період практики студенти отримують можливість детально ознайомитись із особливостями 
морфології, фізіології, екології і біології 18 – 20 видів черевоногих і 5 – 7 – двостулкових молюсків. 
Молюски визначаються, замальовуються або фотографуються, описуються. Встановлюється їх 
приуроченість до біотопів певного типу. При камеральній обробці матеріалу у молюсків визначається 
вік, стать, виміряються розміри черепашок, у двостулкових встановлюється темп росту, наявність чи 
відсутність у самок зябрової вагітності, підраховується кількість яєць або глохідіїв у їхніх марсупіях (за 
методикою В.І. Жадіна) [4]. Крім того, виготовляються тимчасові препарати з різноманітних органів 
молюсків (у черевоногих – із гепатопанкреасу, у двостулкових – із тканин статевих залоз) з метою 
виявлення у них      паразитів – партеніт і личинок трематод [5]. Звертається також увага на організми-
епібіонти, які нерідко зустрічаються на поверхні черепашок як черевоногих, так і двостулкових 
молюсків. Епібіонтами найчастіше є кладки черевоногих молюсків, молюски інших видів, що 
характеризуються прикріпленим способом життя (переважно дрейсени), кокони п’явок, моховатки, 
синьо-зелені і зелені водорості, а також нитчасті водорості. Не обходяться увагою і організми-коменсали. 
З них найчастіше у молюсків зустрічається малощетинковий черв хетогастер, який у великих кількостях 
нерідко виявляється в екстрапаліальній порожнині (між мантією і черепашкою) черевоногих молюсків 
багатьох видів. 

Щоби виготовити конхіологічні колекції, черепашки двостулкових молюсків старанно очищують від 
залишків м’язів-замикачів, промивають водою і висушують. Щоби запобігти розтріскуванню, черепашок 
беззубок при цьому змащують тонким шаром технічного вазеліну. Дрібні види (шарівкові, горошинкові) 
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протягом 2 – 3 хв. виварюються в міцному розчині лугів. При цьому м’які частини тіла цих тварин 
розчиняються і отримуються абсолютно чисті черепашки. Крупних черевоногих молюсків кип’ятять у 
воді протягом 8 – 10 хв., після чого тіла їх за допомогою пінцета обертальними рухами виймають із 
черепашок. З цією ж метою можна використовувати гачок, виготовлений із твердого дроту. Черепашки 
дрібних черевоногих молюсків виварюють у воді протягом 6 – 9 хв., потім висушують на сонці протягом 
7 – 10 діб (разом із м’якими частинами тіла). 

У період учбово-польової практики з зоології студенти починають збирати матеріал для курсових 
робіт, здобуваючи при цьому певні навички науково-дослідної роботи. Наводимо теми деяких курсових 
робіт, присвячених вивченню молюсків: "Двостулкові басейна р. Тетерів", "Розповсюдження і біологія 
живородки річкової в р. Жерев", "Біологія перлівниць р. Вуж", "Екологія беззубок р. Уборть", "Оцінка 
промислових запасів перлівниць і беззубок у середній течії р. Тетерів". За матеріалами курсових робіт 
студенти готують доповіді на студентську звітну наукову конференцію (проводиться в університеті 
щорічно), а також оформляють роботи для участі в Республіканському конкурсі на кращу студентську 
наукову роботу з біологічних дисциплін, пізніше кращі курсові роботи переростають у роботи дипломні. 
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Стадниченко А.П., Гирин В.К., Шимкович О.Д. Использование местных материалов при изучении 
пресноводных моллюсков в курсе зоологии для классических университетов. 

В статье рассматриваются возможности использования местных видов пресноводных моллюсков при 
изучении темы "Тип Mollusca". Приводятся рекомендации по использованию их на лекциях, 

лабораторных занятиях, во время учебно-полевой практики по зоологии. 

Stadnychenko A.P., Girin V.K., Shymkovych O.D. The Use of Local Material on Freshwater Mollusks in the 
Zoology Course of Classical Universities. 

The paper shows the possibility of applying local freshwater mollusks in the study of "Type Mollusca’’. The 
recommendations for their use in lecture courses, laboratory studies and zoology field practice are given. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОЇ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ ОСВІЧЕНОСТІ УЧНІВ ШЛЯХОМ 
ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНІХ СМАКІВ ЗАСОБАМИ ЛІТЕРАТУРИ 

У статті розглядається проблема забезпечення високої художньо-естетичної освіченості учнів шляхом 
формування художніх смаків засобами літератури, зокрема літературного краєзнавства.  

У період значних змін та перетворень, яких зазнає система загальної середньої освіти, актуальним є 
завдання естетичного виховання школярів, забезпечення високої художньо-естетичної освіченості. Один 
із шляхів реформування змісту загальноосвітньої підготовки – формування художньо-естетичної 
культури, забезпечення естетичного розвитку особистості, оволодіння цінностями й знаннями в галузях 
мистецтва. 

Державний стандарт базової і повної середньої освіти серед завдань освітньої галузі в основній та 
старшій школі виділяє формування вмінь орієнтуватися в потоці різноманітної інформації, знаходити, 
сприймати, аналізувати, оцінювати, застосовувати на практиці одержані відомості; виховання читацької 
культури, творчих здібностей, самостійного аналізу  прочитаного; формування естетичних цінностей 
людини [1: 182]. 

Успішне вирішення цих важливих завдань можливе за умови здійснення естетичного виховання 
школярів засобами літератури, широкого використання в навчально-виховному процесі високохудожніх 
творів літератури та мистецтва, формування на їхній основі естетичних та художніх смаків.  

У Концепції літературної освіти 12-річної загальноосвітньої школи сказано: "Загальна мета 
літературної освіти – ввести учнів у світ прекрасного, прилучаючи до національного і світового 
мистецтва слова в його взаємозв’язках із мовою, історією, музикою, живописом, архітектурою, до 
духовних пошуків видатних письменників; виховувати потребу в читанні, інтерес до художнього слова, 
високі естетичні смаки, здатність творчо сприймати прочитане; сформувати на цій основі правильне 
розуміння національних і загальнолюдських цінностей і цим сприяти вихованню духовно багатого, щиро 
відданого своєму народові громадянина незалежної України" [2 : 3]. Тому  проблема розвитку у дітей 
почуття прекрасного, здатності визначати естетичну цінність творів мистецтва, вміння правильно їх 
сприймати, аналізувати, оцінювати, тобто проблема формування художніх смаків учнів, є особливо 
актуальною на сучасному етапі розвитку літературної освіти. Успішне її вирішення є важливим 
чинником ефективності естетичного виховання в цілому, оскільки засилля низькопробної літератури, 
кіно, знецінювання християнських рис моралі призводить до деградації суспільства. З огляду на це одне з 
основних завдань учителя-словесника полягає у формуванні та розвитку естетичних та художніх смаків 
учнів, у створенні атмосфери прекрасного, в усуненні з дитячого світу дисгармонії та потворності.  

Значний внесок у розвиток естетичного виховання, зокрема естетичних та художніх смаків, зробили 
педагоги та естетики Ю.Б. Борев, А.І. Буров, Н.Й. Волошина, С.А. Герасимов, Є.В. Квятковський, 
Л.Н.Коган, Н.І. Кіященко, Н.Л. Лейзеров, Л.Т. Левчук, Б.Т. Лихачов, І.Л. Маца, А.С. Молчанова, 
М.Ф. Овсянников, В.А. Разумний, В.К. Скатерщиков та інші. Ними були визначені основні поняття, на 
які потрібно опиратися при побудові системи естетичного виховання у школі. Це художнє виховання, 
художня освіта школярів, естетичне виховання, система естетичного виховання, естетичне сприймання, 
естетичний ідеал, естетичне почуття, естетична свідомість, естетична оцінка, естетичні потреби, а також 
естетичні та художні смаки. 

Таким чином, серйозне завдання полягає в тому, щоб знайти найбільш ефективні засоби свідомого 
впливу на чуттєву сферу особистості з метою виховання смаку. Одним із таких засобів є література. 
Жодна сфера діяльності людини не має такого емоційного впливу на особистість, як література. Це 
основний засіб спілкування між письменником, творцем прекрасного, і тим, хто знайомиться з ним. Але, 
на жаль, останнім часом, і це відомо кожному вчителю-словеснику, знизився інтерес учнів до уроків 
літератури, помітне небажання читати художні твори. Причина полягає в ряді серйозних проблем, які 
впливають на літературну освіту школярів.  

Однією з них є проблема духовної та ідейної дезорієнтації молоді. "Розвінчання старих ідеалів і 
відсутність нових моральних цінностей зумовили виникнення "духовного вакууму", який почав 
заповнюватися активно пропагованими багатьма засобами масової інформації і низькопробною 
літературою, прикладами насильства, зневаги до людської особистості, одвічних людських цінностей" [2: 
2]. 

Інша причина полягає, на нашу думку, в тому, що на уроках літератури недостатня увага приділяється 
естетичному вихованню, особливо формуванню художніх смаків учнів. Художні смаки людини, її 
прагнення до оригінального синтезу явищ, до неординарного бачення світу потрібно постійно розвивати, 
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і розвивати саме в школі, з дитячого віку, особливо на уроках літератури. Адже література відіграє чи не 
найбільшу роль у формуванні світогляду, моральних якостей, духовності молодої людини. 

Щоб позбутися байдужості до вивчення художньої літератури, навчити насолоджуватися художнім 
твором як мистецтвом слова, залучити до спілкування з письменником, його героями, потрібно 
виховувати інтерес учнів до літератури, формувати їхні художні смаки. І робити це треба шляхом 
створення емоційних ситуацій, атмосфери творчості, відкриттів як на уроці літератури, так і в 
позакласній роботі. Потрібно, щоб учні виступали в ролі дослідників, разом з учителем проникали у 
суперечливий і таємничий світ художнього творення. Досягти цього можна завдяки проведенню в школі 
літературно-краєзнавчої роботи. Саме література рідного краю виступає важливим чинником 
відродження духовності, людяності, національної культури.  

Вивчення літератури рідного краю формує більш чіткі уявлення про всю літературу, про прекрасне в 
мистецтві, тому має всі можливості для розвитку художніх смаків учнів. Матеріал рідної місцевості, 
знання і враження, набуті в процесі літературно-краєзнавчої роботи, полегшують сприймання творів 
художньої літератури, допомагають їм глибше зрозуміти мистецькі цінності, розібратися в 
багатогранному світі мистецтва. 

На впровадження літературного краєзнавства в навчально-виховний процес неодноразово вказували у 
наукових дослідженнях учені-методисти Н.Є. Волошина, М.С. Горда, А.В. Лисенко, В.Я. Неділько, 
Є.А.Пасічник, С.О. Пультер, Г.В. Самойленко, Б.І. Степанишин, В.Г. Шульженко та інші. Адже 
літературне краєзнавство розкриває великі можливості для інтелектуального, морального та естетичного 
розвитку. Збагачуючись знаннями про рідний край, учні зростають духовно, задумуються над сенсом 
життя, над своїм походженням, своїми джерелами. Загальнолюдські та національні цінності пізнаються 
учнями як свої, близькі для них. Проведення в школі літературно-краєзнавчої роботи розширює 
світогляд школярів, сприяє патріотичному й естетичному вихованню, формує художні смаки та 
уподобання учнів. 

Процес формування художніх смаків учнів під час вивчення літератури рідного краю розглядається 
нами як система, яка базується на ретельному відборі для вивчення у школі найвідоміших місцевих 
письменників і найкращих їхніх творів, на використанні найефективніших форм і методів викладання 
літератури, на моделюванні різних емоційних ситуацій у процесі вивчення літератури рідного краю, на 
взаємозв’язках класної і позакласної роботи з літературного краєзнавства. 

Однак детальний аналіз проведення літературно-краєзнавчої роботи в школі приводить до висновків: 
відсутня чітка система і наступність занять з літературного краєзнавства, тобто ця робота є частковим, 
епізодичним явищем. Окрім того, має перевагу пізнавально-ілюстративний підхід, не використовуються 
форми і методи, які роблять літературне краєзнавство важливим засобом формування художніх смаків 
учнів, а також засобом навчання і виховання. Одночасно під час звернення до краєзнавчих матеріалів 
прослідковується тенденція орієнтації на чисто гедоністичні реакції учнів, які не зможуть достатньо 
вплинути на художні смаки школярів, якщо їх не закріпити і не поглибити в процесі подальшого 
інтелектуально-емоційного осмислення. Усе це пояснює і підтверджує необхідність формування 
естетичних і художніх смаків учнів у процесі вивчення літератури рідного краю як одну з умов високої 
художньо-естетичної освіченості. 

 Вивчення літературного краєзнавства, на нашу думку, потрібно організовувати не на 
репродуктивному рівні, а як навчально-дослідницький процес, що дасть змогу збагатити наукові 
дослідження новими матеріалами з життя і творчості письменників певної місцевості, а вчителі-
словесники та учні шкіл зможуть стати співучасниками дослідження літератури рідного краю, яка має 
реальний вплив на формування естетичних і художніх смаків школярів. Адже Житомирщина є носієм 
вагомих історико-літературних традицій, що мають велике значення для духовного та культурного життя 
України. З Житомирщиною пов’язані життя та літературна діяльність І.І. Огієнка, Олени Пчілки, Лесі 
Українки, Т.Г. Шевченка, М.М. Коцюбинського, І.А. Кочерги, О.П. Довженка, М.Т. Рильського, Василя 
Земляка, Бориса Тена, В.О. Шевчука, а також Оноре де Бальзака, Джозефа Конрада, Ю.-І. Крашевського 
та інших відомих письменників. Літературний процес на Житомирщині багатий та різноманітний, що 
дасть змогу створити модель використання літературного краєзнавства в системі шкільної освіти як 
засобу формування художніх смаків учнів не лише у Житомирській області, але й у практиці загально-
освітніх шкіл інших областей. 

Аналіз наукових досліджень з цієї проблеми, вивчення практики роботи загальноосвітніх шкіл, 
особистий досвід викладання літератури в школі привели до висновків: формування художніх смаків 
учнів основної школи засобами літературного краєзнавства буде ефективним, якщо:  

− використовувати високохудожні твори письменників рідного краю;  
− практикувати різні форми, методи і прийоми роботи з літературного краєзнавства, що 

мають проблемний, варіативний, інтегративний, дослідницько-пошуковий і творчий характер;  
− створювати умови для широкого залучення учнів до краєзнавчої роботи, пошукової 

діяльності, історико-літературних, етнографічно-культурних наукових досліджень;  
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− буде розроблено систему занять з формування художніх смаків учнів у процесі вивчення 
літератури рідного краю. 
Досягнення такого рівня впливу літературно-краєзнавчого матеріалу на естетичні й художні смаки 

школярів потребує насамперед адекватної цілеспрямованої і систематичної інформації, опори на 
розвиток в учнів інтересу до літератури рідного краю, а також створення ситуацій, коли літературно-
краєзнавчий матеріал учні не тільки вивчають, а й осмислюють, сприймають як необхідний, близький, 
самі беруть участь у пошуках цього матеріалу.             
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ НАРОДОЗНАВСТВА  
В ПОЗАНАВЧАЛЬНОМУ ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 

У  статті висвітлено питання важливості використання засобів народознавства в позанавчальному 
виховному процесі. 

Хвиля національно-культурного відродження й створення незалежної держави України зумовили 
підвищений інтерес до українського народознавства. Тому останнім часом в усіх системах освіти 
посилилася національна орієнтація. По-перше, це є захистом проти інтервенції "масової культури". По-
друге, в сучасних умовах зростаючої ринкової конкуренції все більше заявляє про себе необхідність 
інтеграції людей у даному суспільстві, досягненні консенсусу у ньому, а значить – підвищення рівня 
його стійкості як динамічної системи в умовах різких та глобальних змін в усіх сферах людського життя. 
То ж національна свідомість якраз і виступає як засіб такої інтеграції. По-третє, забезпечуючи 
специфічний спосіб завдання системи цінностей, національне дедалі більшою мірою виступає формою 
розвитку культури, яка, власне, в усі часи була над економічною реальністю. 

Вплив світової культури на становлення ціннісних орієнтирів молоді у нашій виховній системі 
донедавна був послаблений зневагою до національних культур. На тлі загального приниження внеску 
кожного окремого народу в скарбницю загальнолюдських цінностей, ігнорування національного 
колориту культури нівелювалися й ідеали людства. 

Але з метою утвердження у свідомості підростаючого покоління національної ідеї формування 
потреби в шануванні та примноженні засоби народознавства набувають певної ваги. 

Останнім часом ця проблема набула актуальності й привертає до себе увагу дослідників. 
Питаннями   впровадження    засобів    народознавства  у виховний процес займалися такі науковці, як  
С. Гончаренко, О. Вишневський, В. Кузь,  І. Лебідь,  О. Масляницька, Ю. Мальований,  А. Погрібний, 

Ю. Руденко, М. Стельмахович, Б. Ступарик, Є. Сявавко та інші. 
Обґрунтували використання українських традицій у різних напрямках виховання (екологічному, 

громадянському, естетичному, моральному, трудовому)  Т. Дем’янюк, О. Гевко, П. Ігнатенко, Н. Ко-
сарєва, Т. Кочнева, Л. Крамаренко, В. Струманський, Ю. Субачов, В. Федоров, Л. Шинкаренко та ін. 

Серед авторів розробок уроків, факультативних занять, сценаріїв позакласних заходів на основі 
народної педагогіки Т. Бурська, В. Каюков, Г. Панченко, Є. Сарапулова, Н. Сесь, С. Стефанюк, А. Цьось 
та ін. 

Разом з тим виховний потенціал українського народознавства далеко не вичерпаний. Адже йде  
пошук навчальних, виховних технологій, які б сприяли не лише зацікавленню культурною спадщиною, 
історією та традиціями українського народу, й трансформували ці знання у внутрішній світ учня, тобто 
стали надбанням особистісної культури, освіченості, духовності, мотивували життєві потреби та 
діяльність особистості. 

Тому метою нашого дослідження є розкриття сутності використання засобів народознавства в 
позанавчальному виховному процесі. 

Кожен народ має специфічні, тільки йому притаманні, риси. А, отже, для виховання таких самих рис 
у підростаючого покоління цього народу необхідні й особливі, специфічні, методи. Видатні вчені світу 
здавна визнають, що виховання має яскраво виражений національний характер. Людини взагалі 
(абстрактної, без національної приналежності) немає. Без життєздатних, духовно творчих національних 
факторів (рідної мови, моральних нормативів, традицій, звичаїв тощо) загальнолюдський фактор не може 
повноцінно існувати ні в культурі взагалі, ні у вихованні зокрема. 

К. Ушинський писав: "Незважаючи на схожість педагогічних форм усіх європейських народів, у 
кожного з них своя особлива національна система виховання, своя мета і свої особливості для 
досягнення цієї мети. Ставши одним із елементів державного і народного життя, громадське виховання 
пішло в кожного народу своїм особливим шляхом, і тепер кожен народ має свою окрему 
характеристичну систему виховання" [1:  46]. 

К. Ушинський палко відстоював природне право кожного народу мати національну школу та 
національну систему виховання. 

Відомий український педагог Софія Русова стверджувала: "Національне виховання забезпечує кожній 
нації найширшу демократизацію освіти. Коли його творчі сили не будуть покалічені, а, навпаки, дадуть 
нові, оригінальні, самобутні скарби задля вселюдського поступу: воно через пошану до свого народу 
виховає в дітях пошану до інших народів..." [2:  44]. 
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Іван Огієнко закликав: "Бережімо все своє рідне, бережи, щоб не винародовитися, щоб не забути 
народу, з якого ти вийшов. Бережіть свою віру, звичаї, свою мову, і тим збережете національну істоту 
свою" [3: 125]. 

У Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти зазначено, що становлення 
української державності, інтеграція у європейське та світове співтовариство, відмова від тоталітарних 
методів управління державою та побудова громадянського суспільства передбачають орієнтацію на 
Людину, націю, пріоритети духовної культури [4]. 

Аналіз численних педагогічних досліджень показує, що різноманітні компоненти народознавства 
(музика, традиції, звичаї, усна народна творчість, ігри тощо) залучають школярів, молодь до гуманних 
відносин з людьми, сприяють пробудженню в молодих людей почуття національної гідності й 
національної гордості, формують національні цінності, що виражають духовно-моральні принципи 
народу, його гуманістичні ідеали. 

Пізнавальні та емоційні компоненти, що характеризують ставлення людини до народознавства, 
вимагають не лише їх вивчення, а й створення спеціальних умов для їх ефективного впливу. На жаль, 
серед опитаних нами школярів-підлітків, а саме учнів 6-8 класів м. Житомира, майже 37% не володіють 
поняттям "національна культура" та  її компонентами, що до нього входять; 39% – виділяють у ньому 
лише 3-5 компонентів (пісні, танці, костюми тощо) і лише 14% вірно тлумачать ці поняття.  Отже, при 
організації навчально-виховної роботи на це слід звертати особливу увагу. 

Серед шляхів реформування змісту загальноосвітньої підготовки школярів у народознавчому напрямі 
є: прилучення до літератури, музики, образотворчого мистецтва, надбань народної творчості, здобутків 
української та світової культури; відображення у змісті історичної освіти закономірностей історичного 
розвитку, широке вивчення україно- та народознавства, етнічної історії та етногенезу українців, інших 
народів України;  використання досвіду народної педагогіки, залучення школярів до вивчення народних 
ремесел та ін. [5]. 

Народознавчі традиції, звичаї й обряди об’єднують минуле та майбутнє народу, старші й молодші 
покоління, інтегрують етнічну спільність людей у високорозвинену сучасну націю. Традиції та звичаї – 
це своєрідні віковічні духовні устої розвитку народу, нації, які втілюють у собі кращі досягнення в 
ідейному, моральному, трудовому та естетичному житті. Практично прилучаючись до народознавства, 
молодь вбирає в себе його філософський, ідейно-моральний, психологічний і естетичний зміст, 
поступово стаючи невід’ємною частиною рідного народу, нації. 

Використання засобів народознавства в позанавчальному  виховному процесі можна класифікувати за 
різними параметрами та ознаками: 

− за метою – поглибити знання учнів з історії української державності й громадянства, 
культури народу, його традицій, розвинути творчі здібності й таланти учнів, виробити вміння і 
навички збирати й записувати зразки народної творчості, навчити технології виготовлення художніх 
виробів, виявити рівень сформованості патріотичних і громадянських якостей тощо; 

− за формою – навчальні, ігрові,  художні, клубні, гуртові, індивідуальні; 
− за методом – роз’яснювально-ілюстративні (бесіди, розповіді, повідомлення, диспути, 

зустрічі, тематичні конференції та ін.), дослідницько-пошукові (експедиції, екскурсії, вивчення 
історичних джерел, опрацювання зібраних матеріалів тощо); 

− за місцем проведення – школа, громадські місця, на природі, в домашніх умовах і т.д. 
Водночас засоби народознавства можна умовно поділити на суспільно-корисні (охорона пам’яток 

історії та культури, екологічні рухи, експедиції, патріотичні акції дитячих, юнацьких та молодіжних 
організацій, шкільні козацькі республіки тощо); трудові (свята першої борозни, обжинок, приліту птахів, 
толоки, археологічні розкопки, освоєння традиційних ремесел і народних промислів, шкільні 
кооперативи тощо); пізнавально-розвивальні (вікторини, турніри, диспути, літературні студії, клуби 
народної творчості, народні університети мистецтв, музейно-етнографічна робота, екскурсії та ін.); 
військово-спортивні (спартакіади з народних видів спорту, змагання з козацьких єдиноборств, козацькі 
забави, естафети національних ігор тощо). 

Народознавчу виховну роботу в позанавчальний час можна проводити за такими напрямками, як 
світоглядно-філософським, суспільно-гуманістичним, культурологічним, етнографічно-краєзнавчим [3]. 

Світоглядно-філософський напрям передбачає створення умов для формування в молоді ієрархії 
духовних цінностей, ідеалів, переконань для того, щоб вони відчули себе частиною сучасного світу, 
українства. Виховна робота може бути організованою у формі годин громадянськості, бесід, дискусій, 
диспутів, соціальних рингів тощо. 

Мета виховної роботи суспільно-гуманістичного напряму – пробудження в молоді інтересу до 
суспільного життя, розвиток ініціативи, самостійності, творчості, потреби бути активним учасником 
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громадських акцій. Реалізація його передбачає організацію різноманітних заходів, що за класифікацією 
форм виховної роботи визначається як акції, колективні творчі справи. 

Культурологічний напрям передбачає проведення культурно-освітньої роботи, пропаганду кращих 
зразків національної культури, забезпечення умов  для розвитку творчих здібностей молоді, художньо-
творчої та художньо-освітньої діяльності. 

Орієнтовні форми роботи у цьому напрямі: створення творчих колективів, фольклорних ансамблів, 
мистецьких гуртків (сопілкарів, бандуристів, танцювального, вокального, театрального тощо), робота 
Малої академії мистецтв; організація клубів шанувальників мистецтв; підготовка театралізованих 
концертів, інсценівок, свят, виставок малюнків, фото, виробів декоративно-прикладного спрямування, 
фестивалів, тематичних вечорів, літературно-музичних композицій, радіопередач, бібліотечних годин, 
пісенних конкурсів, розважальних шоу-програм у фолькстилі, ігрових програм. 

Етнографічно-краєзнавчий напрям посідає провідне місце в народознавчій діяльності, формуючи 
підвищений інтерес до рідного краю, традицій, обрядів, звичаїв, виховуючи свідомих патріотів, які 
шанобливо ставляться до духовних і матеріальних надбань свого народу. Найбільш поширеними 
формами роботи при цьому є: проведення екскурсій до краєзнавчого музею; обладнання етнографічних 
куточків, експозицій, кімнат народного побуту в навчальних закладах; створення творчих майстерень з 
метою відродження традиційних для регіону художніх промислів та ремесел; організація самодіяльності 
дитячих об’єднань клубного типу; підготовка тематичних днів, театралізованих свят, обрядів, ритуалів, 
вікторин, турнірів, конкурсів, ігор-змагань; відзначення народних свят, практикуми вивчення народних 
ігор, пісень, танців тощо. 

Організовуючи постійну та спільну участь молоді в реалізації народних традицій, звичаїв, обрядів, 
необхідно брати до уваги методи роботи, способи виконання певної обрядовості та інших дій, які 
поширені в певному регіоні України. 

Зміст педагогіки народознавства має реалізовуватися будь-якими методами та прийомами, які 
адекватні йому, відповідають конкретним умовам (матеріальній базі, віковим та психологічним 
особливостям, рівню знань учнів та ін.) школи, класу, які подобаються вихованцям і гармонійно 
вписуються у вітчизняні педагогічні, культурно-історичні традиції. 

Вивчення народознавства повинно проводитися за відповідною системою, народознавчим змістом 
повинна бути пройнята і навчальна, і виховна робота. Зрозуміло, що найбільші можливості для цього 
відкриваються з вивченням рідної мови, літератури, історії України, її географії та природи, з 
проведенням спеціальних виховних годин народознавства, занять з народної музики, хореографії, 
образотворчого мистецтва, краєзнавства. 

Цікавою є думка вчених про доцільність перегляду критеріїв оцінки ефективності навчально-виховної 
діяльності педагогічного колективу школи. До системи визначальних пропонується долучити такі 
показники, як використання учнями народних приказок і прислів’їв, вивчення свого родоводу, 
обізнаність дітей з правилами та атрибутами народно-побутових ритуалів, народно-релігійними та 
календарними святами тощо [5]. 

У реалізації ідей народності та духовності, формування національної самосвідомості сприяє 
поширення в національній школі виховних бесід, рольових ігор з використанням українознавчих 
матеріалів, усних журналів, інсценізацій, конкурсів та вікторин, фольклорно-етнографічних вечорів і 
свят. В особистісному сприйнятті учнівською молоддю їх внутрішнього змісту найбільш питому вагу 
мають ті, що актуалізують національний дух, утверджують національно-етнічну самовартість 
соціального індивіда, забезпечують усвідомлення теоретико-методологічної і морально-етичної суті 
національної ідеї. Треба докласти всіх зусиль, аби добірні зерна народознавства проросли духовністю в 
серцях юної генерації. 

Потрібно, щоб народознавство охопило всі виховні ланки – сім’ю, дитсадок, школу, позашкільні 
заклади, підготовку молоді до сімейного життя, педагогічний всеобуч батьків, професійну освіту 
вчительських кадрів та підвищення їх кваліфікації [6]. 

Беручи до уваги думку М.Г. Стельмаховича, зауважимо, що не потрібно недооцінювати роль рівня 
підготовки педагога до процесу впровадження народних традицій у виховний процес, його вміння та 
бажання займатися подібною діяльністю. Потрібно готувати педагогів, які б мали високий рівень 
національної самосвідомості, професіоналізму, творчої активності, готувати гідну зміну, майбутню 
інтелігенцію, яка братиме активну участь у культурному та політичному житті своєї держави. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ: 
ЕТНОПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

У статті обґрунтовано проблему оновлення змісту виховного процесу в загальноосвітній школі  
інноваційними та етнопедагогічними засобами, визначено окремі аспекти підготовки майбутніх 

учителів до її  вирішення у практичному плані. 

У сучасних умовах виникла об’єктивна потреба у формуванні творчої висококваліфікованої 
особистості, здатної до критичного, рефлексивного мислення й реальної оцінки ситуації, що склалася, 
тому прогресивною тенденцією є запровадження у навчально-виховний процес закладів різних типів 
інноваційних педагогічних технологій. 

Якщо репродуктивний (традиційний) тип навчання має на меті збереження й передачу соціально-
культурного досвіду зростаючій особистості, то інший, який у сучасній педагогічній науці відомий під 
назвою "інноваційне навчання", передбачає організацію творчого пошуку вихованців на основі 
засвоюваного ними досвіду.  

У позанавчальній виховній роботі приховані значні можливості для адаптації інноваційних 
педагогічних моделей та українського етнопедагогічного досвіду до умов сучасної школи. Адже немає 
жодних підстав не рахуватися з тим, що у навчальному процесі може бути успішно розв’язана лише 
певна частина виховних завдань, зокрема тих, реалізація яких не потребує застосування практичних 
методів – методів організації життєдіяльності учнів поза рамками їх учіння. Позанавчальна виховна 
робота є логічним продовженням пізнавальної діяльності учнів на уроках, проте зміст та завдання цієї 
роботи характеризуються здебільшого прикладним спрямуванням. Для цього використовують 
найрізноманітніші види і форми роботи – аналіз проблемних ситуацій, розв’язування задач, проведення 
ділових ігор, навчальних дискусій, евристичних бесід тощо. Мета статті – визначити окремі аспекти 
використання інноваційних технологій виховання в процесі підготовки майбутніх учителів до 
формування господарської культури учнів засобами етнопедагогіки. 

Інноваційні педагогічні моделі, головним чином, базуються на таких формах організації пізнавальної 
діяльності вихованця, в якій пріоритетна роль належить його самостійній творчій роботі. Залучаючи його 
до індивідуального чи групового пошуку, педагог ставить перед ним завдання виділити ту чи іншу 
проблему, з’ясувати труднощі, які можливі в її розв’язанні, в результаті чого з кількох можливих 
варіантів її вирішення визначають оптимальний із них. У процесі такої діяльності відбувається 
збагачення особистості новим самостійно сконструйованим досвідом. Оновлення змісту господарського 
виховання засобами "інноваційного навчання" ґрунтується на переорієнтації пріоритетних педагогічних 
ідей у цілях та характері діяльності між вихователем і вихованцями, забезпечення умов для розвитку 
творчого потенціалу школяра. 

У сучасній педагогічній науці відомі різного роду інноваційні технології виховання, деякі з них 
активно впроваджують у шкільну практику. Наприклад, технологію розвитку творчої особистості 
Г. Альтшуллера нині успішно використовують у навчальних закладах Києва, Полтави, Харкова, 
Луганська, Одеси та інших міст України. Cистему розвитку творчості особистості було адаптовано для 
роботи з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку. Суть цієї технології полягає у формуванні 
системного, діалектичного мислення, розвитку творчої уяви, винахідницької кмітливості. Г. Альтшуллер 
глибоко переконаний, що важливе завдання сьогодення – навчити дітей мислити системно, творчо, 
розуміти єдність і протиріччя навколишнього світу, бачити й вирішувати проблеми [1: 215]. Виявлення 
та розв’язання суперечностей, безліч яких трапляються в реальному житті, слугує ключем до розвитку 
творчого мислення, тому вже дітей дошкільного віку варто вчити виявляти ці суперечності через 
відповідні ігрові й казкові завдання.  

У педагогічному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в 
контексті викладання психолого-педагогічних дисциплін широко знайомлять студентів з методикою 
використання сучасних інновацій виховання в позанавчальній роботі з учнями. У процесі вивчення 
"Інноваційних педагогічних технологій" студентам, наприклад, приводять гру "Добре – погано" (автори 
М. Шустерман і Л. Шуб), яка ґрунтується на тому, що кожен предмет має позитивні й негативні 
характеристики. Так, поняття "снігопад": добре ліпити зі свіжого снігу сніговика, але засніженими 
шляхами важко їздити автотранспорту; голосну музику добре слухати зранку, бо швидко прокидаєшся і 
робиш зарядку, але ввечері вона заважає робити уроки, спати, і т.п. Викладачі акцентують увагу 
майбутніх учителів та вихователів на тому, що така гра розрахована на розвиток мислительної діяльності 
дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, тому завдання мають відповідати принципу посильності, 
наступності та зв’язку з життям. 
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Помітні труднощі, які мають місце у практиці використання означених педагогічних моделей, 
пов’язані передусім з тим, що студенти, хоч і виявляють інтерес до них, проте, як правило, не мають 
навичок метафоричного та інтуїтивного мислення. Це пояснюється тим, що у загальноосвітніх школах ці 
види навчання ще не знайшли належного впровадження в навчально-виховний процес, а для того, щоб 
зростаюча особистість мислила швидко, різнопланово, логічно, раціонально й економно, потрібне 
ретельне й систематичне тренування її відповідної діяльності з раннього віку. Використання у 
педагогічній практиці вищої школи елементів інноваційного навчання забезпечує ефективність за умови 
поетапного ускладнення відповідних завдань, що потребують актуалізації мислительної діяльності 
індивіда, ретельного врахування його індивідуальних особливостей та відповідного життєвого досвіду. 

У процесі вирішення завдань підготовки студентів до господарського виховання учнів на засадах 
етнопедагогіки чільне місце належить моделюванню конкретних ситуацій (імітаційному чи соціально-
рольовому), дидактичній грі з елементами дискусії, іграм-вправам, іграм-ілюстраціям, іграм з 
моделюванням соціально-історичних умов або політичних чи економічних проблем країни тощо [2: 90–
122]. 

Відчутний інтерес вихованців спостерігається до дидактичних ігор-ілюстрацій. Суть їх зводиться до 
моделювання проблемної ситуації, як правило, з різними видами труднощів, що виникають у процесі її 
вирішення. Їх цілком правомірно використовувати на виховних заняттях з учнями в позанавчальний час. 
(Наприклад, педагогічне моделювання ділових навчальних ігор "Чумаки", "Козацькі переправи", "Княжа 
доба", що мають на меті розвиток господарсько-економічного мислення їх учасників). Наведені ігрові 
методи навчання використовують не лише з пізнавальною метою. Вони, як уже зазначалось, слугують 
дійовим засобом формування навичок аналізу соціально-економічних умов того чи іншого історичного 
періоду та критичної оцінки нинішньої економічної ситуації в Україні з тим, щоб зіставити позитивні й 
негативні сторони у господарській діяльності українців різних епох та визначити стратегічні орієнтири в 
її сучасному становленні. 

У підготовці майбутніх учителів до формування господарської культури школярів пріоритетне місце 
належить принципу народності. Проте, беручи за основу етнографічні ідеї, ми здебільшого орієнтуємося 
на "осучаснене" народознавство. "Віддаючи належне культурі минулого, слід постійно пам’ятати, що, 
поруч з традиційною бабусиною казкою, в наш час з’явилося радіо- і телевізійна казка…, а традиційну 
народну математику доповнюють не тільки рахівниця чи арифмометр, а й сучасні комп’ютери, електрон-
но-обчислювальні машини, без використання яких неможливо уявити собі прогресу людства. Поряд з 
піснями наших бабусь і прабабусь, з’явилися сучасні естрадні пісні, до яких тягнеться молодь. Усі ці та 
інші обставини слід враховувати в процесі національно-культурного відродження з тим, щоб …народо-
знавство не повертало молодь до минулого, а слугувало своєрідним містком між минулим і майбутнім" 
[3: 65].  

Проектуючи прогресивні етнографічні ідеї на сучасний лад, студентам слушно наголосити, що у 
процесі господарського виховання учнівської молоді педагог орієнтується на економічні перетворення у 
державі, нормативно-правові документи, що реґулюють господарську діяльність нашого сучасника та ін. 

У контексті викладання педагогічних дисциплін варто знайомити студентів з різновекторністю 
позанавальної діяльності учнів, зокрема залучення їх до активної участі у масових заходах: шкільних 
святах Урожаю, Книги, Лісу, Птахів; благодійних акціях "Озеленимо місто (село)", "Допоможемо 
птахам", "Зелена аптека"; зустрічах з гостями (народними умільцями, майстрами, знавцями фольклору); 
виставках творчих робіт учнів (вишивок, виробів із лози, соломи, дерева, металу); прогулянках та 
екскурсіях (у природу, на промисловий чи сільськогосподарський об’єкт); вікторинах, експрес-іграх, 
змаганнях, ток-шоу, КВК, брейн-рингах, "Що? Де? Коли?" на господарсько-економічну тематику; 
учнівських ранках ("Пісня і праця – два рівні крила", "Тчу, тчу килимок", "Принесем водиці з чистої 
криниці"), тематичних вечорах ("Грицю, Грицю, до роботи", "Українські вечорниці"), толоках з 
прибирання території школи, збору лікарських трав, макулатури тощо; фестивалях календарно-
обрядових пісень про трудові традиції українців та ін. Водночас слід готувати студентів до організації 
ними різних групових форм виховної роботи з учнями, зокрема клубів та гуртків за інтересами 
("Писанкарочка", "Юна ткаля", "Дитяча іграшка", "Ляльковий одяг", "Книжкова лікарня" і т.п.), 
шкільних господарських кооперативів "Народний умілець", "Табір праці й відпочинку", "Ікебана", 
"Макраме", "Українська кухня", товариств "Зелений сад", "Джерельце", "Квітникарі", "Милосердя", 
виробничо-ремонтних бригад, секцій радіоелектроніки, автоматики, технічної кібернетики, картингу, 
авіа-, судо-, авто моделювання; участі в сільськогосподарській праці за змістом обрядових традицій та 
звичаїв літнього циклу (Зелені Свята, Івана Купала, зажинки, жнива, обжинки), виробничо-
господарських святах (перший сніп, перша борозна). 

Вивчення методики трудового виховання молодших школярів уможливлює формування в студентів 
уявлення про особливості організації позакласної виховної роботи господарсько-економічного змісту на 
засадах народної педагогіки, зокрема врахування специфіки трудової діяльності українців різних 
етнографічних груп у процесі формування господарської культури особистості. У контексті висвітлення 
цього питання збагачуємо знання майбутніх педагогів про види народних ремесел та промислів 
(лозоплетіння, писанкарство, інкрустацію, гончарство, килимарство та ін.), традиційні українські школи 
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іконопису і малярства, виготовлення бандур і лір, фабрики українських сувенірів на народній основі  
тощо. 

У процесі роботи над змістом означеного матеріалу слід зосередити увагу студентів на тому, що 
кращі народні традиції господарського виховання в шкільній практиці вдало переплітають із сучасними 
надбаннями культури й побуту українців. Так, невід’ємною частиною домашніх занять кожної сільської 
сім’ї, одним із найважливіших видів господарської діяльності та мистецької культури нашого народу у 
минулому була обробка рослинного волокна (льону, конопель) і виготовлення з нього тканини. У 
сучасних умовах нема потреби у використанні цього досвіду в процесі трудового навчання учнів. Проте 
заслуговує на увагу, скажімо, залучення їх до різних видів роботи з використанням готової тканини, 
наприклад, моделювання різновидів традиційного народного вбрання, що побутували в Україні до 
поч. ХХ ст., у поєднанні з набутками сучасної світової моди. 

Або ж у минулому у поліських районах України в господарській діяльності його мешканців набуло 
поширення плетіння виробів побутового та виробничого призначення з лози й соломи (кошики, калоші 
тощо). Сьогодні плетіння зберігається головним чином у вигляді художнього промислу: з лози й соломи 
виготовляють різні сувеніри, декоративно-ужиткові предмети – підсвічники, вази, підставки для квітів та 
ін. До створення цих та інших речей доцільно прилучати молодших учнів на уроках трудового навчання 
(художньої праці), у позаурочній виховній роботі, а також всіляко сприяти організації зустрічей з 
народними умільцями, виставок їхніх виробів, екскурсій у музеї народної культури й побуту, що, 
безумовно, слугує засобом вивчення та популяризації у шкільному соціумі народних ремесел і 
промислів. 

На заняттях гуртків з народних ремесел і промислів радимо використовувати різні ігрові моделі 
організації практичної діяльності молоді. Суть таких ділових ігор зводиться до того, що студенти 
отримують відповідні проблемні завдання, продумують можливі варіанти його вирішення, вибирають 
оптимальний із них і в результаті кожен захищає власний проект створення того чи іншого виробу. В 
окремих випадках  залежно від мети та завдань, які переслідує педагог, автори проектів не 
оголошуються. Характерними ознаками ігрових моделей навчання є їх цілеспрямованість та елементи 
змагання, що, безумовно, стимулює до швидкого та якісного вирішення відповідних завдань. 

На лабораторно-практичних заняттях з методики трудового навчання цікавою ігровою формою є 
моделювання конкретних ситуацій, що відображають реальні картини об’єктивної дійсності. Викладач 
наводить студентам випадок (із кінофільму, власного досвіду, життя учасників гри тощо), який би 
відображав екстремальні ситуації (наприклад, що б Ви зробили, коли опинились би у глухому степу 
наодинці з тривалою грозою; на безлюдному острові і под.). Їм пропонують набір матеріалів, з яких вони 
мають сконструювати модель засобу захисту від води, спеки; макети дерев’яних споруд і т.п. (кожна 
група захищає свій проект та демонструє його позитивні й негативні сторони). Суть гри зводиться до 
того, щоб шляхом залучення студентів до різнопрофільної конструктивної творчої діяльності навчити 
раціонально і за призначенням використовувати наявні матеріали у процесі створення потрібного 
виробу, а також збагатити їхні уявлення про методику проведення уроків трудового навчання у школі 
першого ступеня. Таким чином, навчальні ігри слугують засобом розвитку уяви, творчості, економічного 
мислення, а також у процесі представлення учасниками своїх проектів актуалізуються їхні полемічні 
здібності, вміння аргументовано відстоювати власну позицію. 

Покликаючись на низку сентенцій української народної філософії, варто донести до них розуміння 
того, що в етнопедагогіці сконцентровані згустки нагромадженого впродовж століть досвіду 
господарського виховання особистості. Тому при організації практичної групової діяльності студентів 
доцільно наголосити на ефективності використання народних афоризмів: "У гурті робити – як із гори 
бігти", "Громада – це рада, що рішила, так і буде", "У біді і праці пізнають друзів", "Де дружно, там і 
хлібно", "Один у полі не воїн", "Одна бджола меду не наносить", "Дружба народжується в біді, а 
гартується у труді". Привертаючи їхню увагу до правил техніки безпеки у процесі трудової діяльності, 
слушно зауважити, що народні прислів’я та приказки застерігають необачну людину від небезпеки ("Не 
бійся, але стережися", "Не спитавши броду, не лізь у воду", "Чого не їси, того і в рот не неси", "За 
комаром не ганяй з топором" і под.). Слід зазначити для аудиторії, що народні повчання слугують також 
засобом формування в молодших учнів культури спілкування у процесі праці, збагачення їх 
мовленнєвого середовища, психопрофілактики марнослів’я ("Менше говори, а більше роби", 
"Розпочалися жнива – будь скупішим на слова", "Умій сказати, та вмій і змовчати", "Не говори, що 
знаєш, а знай, що говориш"). У процесі виготовлення виробів на взірець старовинних побутових речей 
здійснюють ігрове моделювання інтер’єру помешкання відповідної етнографічної групи у рамках 
певного історичного періоду, звукове оформлення, підбирають ілюстративний матеріал, а також 
продумують їх цільове призначення, що в сукупності позитивно налаштовує до трудової діяльності. 

В окремих школах Івано-Франківщини (наприклад, Яворівській ЗОШ І-ІІІ ступенів Косівського 
району) нагромаджено багатий досвід трудового навчання та виховання учнів засобами народознавства. 
При цьому педагоги ретельно враховують виробниче оточення школи, особливості господарських 
традицій та звичаїв краю, наявну навчально-матеріальну базу, а також запити і пропозиції дітей та їхніх 
батьків. Студентів варто широко залучати до вивчення існуючих і розробки пробних варіантів 
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реґіональних програм з господарського виховання учнів. Взірцевою у цьому плані є реґіональна 
програма з гуцульщинознавства для загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв та вищих навчальних закладів 
[4], підготовлена І.А. Пелипейком. У ній значна увага приділяється формуванню особистісних цінностей 
учнів засобами художньої праці та трудового навчання. У цьому випадку реалізація принципу народності 
не виключає забезпечення органічного взаємозв’язку із сучасними принципами демократизації та 
європеїзму.  

Чільне місце у системі їх підготовки до господарського виховання школярів засобами народної 
педагогіки належить самостійній пошуково-етнографічній діяльності орієнтовно такого змісту: 
дослідити особливості української вишивки свого краю; записати легенди та повір’я про працю, 
пов’язану з народними ремеслами та промислами в Україні, визначити їхнє місце у змісті шкільної 
освіти; зібрати колекцію старовинних господарсько-побутових речей (посуд, рідкісні знаряддя праці, 
побутове приладдя), продуктів народних ремесел і промислів та здійснити їх історико-краєзнавчий 
аналіз; вивчити маловідомі трудові звичаї та обряди українців, визначити їхні функції у господарському 
вихованні сучасних дітей; систематизувати народні гумористичні пісні, які висміюють ледарів, невмілих 
"ґаздів" і "ґаздинь", та проаналізувати їхні педагогічні можливості.  

Обговорення результатів творчого пошуку студентів доцільно здійснювати на семінарах-
практикумах з відповідних навчальних дисциплін, на яких є чудова нагода для формування умінь та 
навичок складання плану-проспекту проекту курсової чи дипломної роботи, а також консультаціях, що 
носять диференційований характер для зацікавлених у цьому осіб, предметних гуртках, творчих 
об’єднаннях за інтересами тощо. 

Реально оцінюючи ситуацію та ті негативні тенденції, що, на жаль, мають місце в сучасній практиці 
використання народної педагогіки, варто ретельно виокремити з цієї "скарбниці" саме ті ідеї, які 
придатні для "перенесення" у навчально-виховний процес освітніх установ. Водночас прогресивні ідеї 
української етнопедагогіки потребують глибокого осучаснення для того, щоб вони яскраво відображали 
елементи духовної і матеріальної культури сучасності. Як зауважує В. Струманський, сьогодні питання 
стоїть не в реанімації давньої народної виховної практики, а у відродженні духу взаємної любові й 
шанобливості з народним підтекстом, визнанні народної педагогіки як джерела вдосконалення сучасної 
теорії навчання і виховання [5]. Сподіваємося, вивчення етнопедагогічного досвіду українців через 
інноваційні технології виховання слугуватиме істотному оновленню змісту шкільної освіти, 
урізноманітненню форм та методів позаурочної виховної роботи, стимулюванню навчально-
пізнавальних інтересів зростаючої особистості, розвитку її творчого мислення. 
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В статье обосновано проблему усовершенствования содержания воспитательного процесса в 
общеобразовательной школе инновационными и этнопедагогическими средствами, выделено некоторые 

аспекты подготовки будущих учителей к ее практическому решению. 

Budnyk O.В. Innovative Technologies of Economic Education of Pupils: Ethnopedagogical Aspect. 

The article throws the light upon the problem of innovation of the contents of educational process in a 
comprehensive school by innovative and ethnopedagogical means. The author points out some certain aspects of 

prospective  teacher training in terms of their solution in practice. 
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ПРОБЛЕМА НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ В ДИДАКТИЦІ 

Стаття присвячена висвітленню можливих шляхів використання наукової картини світу в формуванні 
світоглядних основ культури особистості. Розглянуто змістові та дидактичні проблеми посилення 

світоглядної спрямованості інформатики. 

Обговорення різнопланових аспектів суспільного розвитку, тематично об’єднаних осмисленням 
здійснюваного переходу до інформаційного суспільства, безперечно актуалізує питання щодо 
трансформації наукового змісту світогляду. Значна увага дослідників звернена останнім часом до такої 
форми узагальнення наукових знань, що має безпосереднє відношення до формування світогляду, як так 
звана наукова картина світу (НКС). Остання посіла особливе місце у філософсько–методологічних 
дослідженнях проблем розвитку сучасного наукового знання, тому її можна вважати достатньо 
описаною.  

Як відомо, НКС створюється на деякому теоретичному "каркасі", який містить теорії та принципи 
найзагальнішого характеру, які визначають спосіб пояснення явищ дійсності та постають узагальнено-
систематизуючим началом у відборі наукових знань, що складають її (НКС) власний зміст. У такий 
спосіб відбувається конструювання певного цілісного образу світу, який відповідає науковому доробку 
історичної доби.  

Наукова картина світу, що донедавна була об’єктом дослідження переважно методологів науки, 
останнім часом потрапила в поле зору дослідників-педагогів. Вона набула визнання як засіб формування 
світобачення молоді, що дає можливість інтегрувати навчальний матеріал багатьох природничих 
дисциплін, використовуючи новітні наукові доробки. Саме в такому ракурсі опрацьовані окремі питання 
дидактики у працях провідних вітчизняних учених-педагогів, якими було показано, що вже за способом 
утворення та призначенням НКС задовольняє такі важливі дидактичні принципи, як науковість змісту, 
наочність (образність), доступність та системність. Найбільш методично опрацьованим є застосування 
НКС як засобу навчального формування світоглядного компонента культури особистості для 
природничих дисциплін, зокрема фізики та біології. 

Проте за умов тих значних зрушень у суспільному та індивідуальному житті людини, які є наслідком 
інформатизації суспільства, перед педагогами постало завдання формування інформаційної культури 
особистості як комплексної характеристики особистісних та професійних якостей, які відповідають 
вимогам суспільної та професійної діяльності, визначальним чинником якої сьогодні є всебічна 
інформатизація.  

Таким чином, загальновизнане призначення освітніх закладів – формування культури особистості – за 
нових умов розвитку суспільства, його техніко-технологічних засад, набуває деякої своєрідної 
конкретизації.  

У першу чергу ця конкретизація освітньо-педагогічної діяльності торкається навчальної дисципліни 
"Основи інформатики та обчислювальної техніки" (ОІОТ), що була впроваджена в заклади освіти ще в 
1986 році. Проте її первинне освітнє призначення тлумачилося значно вужче: як опанування 
комп’ютерною технікою та інформаційними технологіями. В осередку освітян і науковців України та 
Росії відбувалися схожі процеси еволюції розуміння освітнього призначення ОІОТ унаслідок 
усвідомлення того, що "інформаційна культура необхідна кожній людині… бажано, щоб саме на 
виховання інформаційної культури тих, хто навчається, й був націлений курс ОІОТ. Поки що це не 
так…" [1: 75]. 

Нове розуміння освітнього призначення цієї дисципліни, пов’язане з "інформаційною культурою", 
було конституйоване прийняттям в Україні у 1995 р. Концепції та Програми інформатизації народної 
освіти. Проте досі продовжуються дискусії як щодо програми, так і щодо освітнього призначення ОІОТ. 
Тому, на наш погляд, дослідження можливостей навчально-виховного впливу загальноосвітньої 
дисципліни з інформатики (зокрема за допомогою НКС) для формування інформаційної культури 
особистості залишається актуальним. 

Відомо, що традиція формування НКС полягає в тому, що системний (цілісний) образ світу природи 
створювався на основі знань природничих наук, серед яких знання фізики грали провідну роль. Проте 
сучасні філософсько-методологічні дослідження НКС (як форми узагальнення набутих наукових знань) 
дозволяють бачити її історичну мінливість через розкриття переходів від однієї НКС до іншої внаслідок 
зміни принципових теоретичних засад пояснення природних явищ (або наукових парадигм), а також 
унаслідок зростання значущості окремих галузей природознавства (наприклад, біології, екології).  

Разом із тим, сучасне зростання уваги до людини та соціальних сфер її діяльності надає поняттю 
"світ" значно ширший контекст, який обіймає як природну, так і соціальну дійсність, які постають у 
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взаємодії. Тому відношення "людина – природа", "техніка – природа", "природа – культура" тощо 
набувають світоглядного значення та визначального характеру для будь-яких системних образів світу, в 
тому числі наукової картини світу. Отже, розглядаючи питання про можливість формування елементів 
інформаційної культури особистості в широкому розумінні цього поняття, ми будемо виходити саме з 
останнього змістовного наповнення НКС. 

Зростання уваги до інформаційних процесів у суспільному житті, захопленість новітніми 
можливостями, що відкрилися із винаходом комп’ютера та інших засобів електронної техніки, зумовили 
авторитетність наукового дослідження феномену інформації, спричинили перегляд НКС 
"доінформаційної" доби. Аргументація необхідності цього перегляду містила висловлені в різній формі 
думки щодо того, що, по-перше, "абстрагуватися" від інформаційних процесів, як це робила наука 
ХІХ ст., уже неможливо, а, по-друге, НКС виявилася неповною. "З кібернетикою, – пише Б.В. Бірюков, – 
пов’язаний суттєвий у світоглядному відношенні факт установлення принципової неповноти тої картини 
дійсності, яку малювала наука ХІХ ст. Остання користувалася "у своїй палітрі" чотирма основними 
"фарбами". Цими "фарбами" виступали поняття матерії, руху, простору та часу. Кібернетика довела, що в 
палітрі не вистачає ще однієї "фарби". Нею є інформація. Лише додавання до чотирьох згаданих вище 
категорій поняття інформації дає можливість побудувати цілісну картину реальності" [2: 22]. Звернемо 
увагу, що автор наголошує на ролі кібернетики, а не інформатики чи іншої науки про інформацію. Це 
засвідчує, що на час написання цих слів (1974) проблема такої науки ще не виокремилася. 

Образ "чотирьох фарб", якими змальована НКС (по суті, фізична картина світу), несе певне 
методологічне навантаження: в цьому контексті можна зрозуміти, що урахування інформації в новій 
картині світу, маючи на увазі, що інформація "вийде, мабуть, у ХХІ ст. на перше місце у "світі" наукових 
та практично-дієвих "фізичних" понять" [2: 23], може розумітися як "додавання" п’ятої фарби в палітру. 
Проте тут, на нашу думку, постає кілька наукових проблем, які мають значення й для навчального 
процесу. Серед них, зокрема, правомірність зазначеного "додавання". У працях окремих дослідників, що 
виступають із позицій атрибутивного розуміння природи інформації, доводиться його неправомірність. 
Сучасний рівень наукових знань, який дозволяє погоджуватися (різною мірою) з думкою, що поняттям 
інформації зазначаються деякі властивості речовини. Невипадковим є той факт, що інформаційний 
феномен досліджується фізикою, хімією, біологією, геологією, предметні царини яких визначені різними 
системно-організаційними рівнями саме речовинних утворень, хоч понятійно це може бути оформлене 
як "матеріальні системи". Під упливом урахування (чи відкриття) феномену інформації, результати якого 
можуть бути об’єднані терміном "інформаційна фізика", відбувся певний перегляд, переорієнтація 
фізичного знання. Відомі приклади "нового читання" окремих уявлень у біохімії, геології.  

Таким чином, є підстави більш уважно поставитися до особливостей процесу інтегрування феномену 
інформації в НКС, позаяк він відрізняється від процедури "додавання". А саме в такий спосіб діють 
окремі автори підручників з інформатики у своєму, зазвичай дуже короткому, екскурсі щодо місця 
інформації серед природних явищ.  

Із зазначеною науково-методологічною проблемою, розв’язання якої має важливе дидактичне 
значення, пов’язана й наступна, спосіб розв’язання якої й визначає характер "вписування", чи 
інтегрування, інформації в НКС. Вона полягає в тому, чи можна визнати інформацію реально існуючим 
автономним утворенням, чи вважати її тією властивістю деяких речовинних утворів (носіїв), яка 
проявляється при взаємодії означених? При цьому об’єктивність самої інформації як явища буде мати 
різне тлумачення. Зрозуміло, що власними можливостями педагог навряд чи може розібратися в 
поставленому питанні, тому що воно явно тяжіє до царини діяльності науковця-теоретика та філософа. 
Проте, усвідомлюючи це питання, можна або приєднатися до якоїсь позиції, наприклад, атрибутивної, та 
слідувати їй; або ж виокремити його як ще не розв’язане та не припускатися некваліфікованих суджень, 
бо помилки залишаться у світогляді тих, хто навчається на довгий час.  

Важливим та ще більш складним, оскільки навіть натяку на розв’язок нами в літературі не знайдено, є 
питання щодо співвідношення двох реальностей: "об’єктивної" та "віртуальної". Останнє є предметом 
філософських роздумів. Та сьогодні набув, разом із комп’ютерами, інформаційними мережами тощо, 
поширення термін (і відповідне ще неясне, інтуїтивне уявлення) на позначення особливої реальності 
усередині "інформопростору", "інформопотоку" тощо. Навіть молодші школярі, які ще не мають 
можливості оперувати науково-філософським змістом поняття "реальність", уже прилучилися до 
"віртуальної" реальності через кінофільми (в яких цей сюжет знайшов поширення у характеристиці 
майбутнього стану людської діяльності), через комп’ютерні ігри тощо. 

Таким чином, НКС як засіб формування світоглядної культури, яка відповідає щаблю розвитку 
суспільства, що визначається як "інформаційне суспільство", є більше проблемою, ніж вже 
опрацьованою методикою. Проте без усвідомлення проблемних, "больових" точок, дієві зрушення важко 
очікувати. Якщо ж спробувати винести деякі узагальнюючі судження щодо того, в який спосіб діяти 
викладачеві інформатики в напрямку формування риштовань образу світу, який містить, ураховує 
феномен інформації, то, здається, слушним такий шлях: ці риштовання мають створювати всі навчальні 
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дисципліни, проте їх навчальний матеріал має бути підданий новому "читанню" з теоретико-
інформаційної точки зору. Саме всі навчальні дисципліни, а не лише природничо-наукові та математика, 
тому що НКС, в якій інформація посяде відповідне їй місце, має включати як свою частину (може, й 
найважливішу) людину та багатоманітні соціальні явища. Така думка має поширення та обґрунтування в 
літературі. Зокрема міркування С.У. Гончаренка, який зазначає, що гуманітаризація вимагає повернення 
освіти до формування в молоді цілісної наукової картини  світу, "і насамперед світу культури, світу 
людини, олюднення знань, формування гуманітарного й системного мислення" [3]. 

Виконання цього завдання поки що не має відповідних прикладів, традицій (вище вже була зазначена 
тенденція обмеження змісту НКС природним світом). Відсутність стереотипів, усталених взірців щодо 
узагальненого цілісного образу сфер людського існування, звичайно, ускладнює отримання довершеного 
результату, проте не перешкоджає прагненню до нього. При цьому слід зазначити, що й у науковій, і в 
навчальній (зокрема підручниках, посібниках з ОІОТ) літературі вже є певні, мотиви, які мають важливе 
значення для розуміння сутності інформаційних явищ. Серед них: здібності людини, що беруть участь, 
чи здійснюють створення, передавання, збереження, обробку та інші перетворення інформації; вимоги 
(наприклад, фізіологічні), що ставляться перед людиною в соціокультурних та технічних комунікаціях; 
культура, щаблі розвитку форм інформогенези, збереження та трансляції соціальної інформації; техніка, 
її роль у штучному творенні та здійсненні різних перетворень інформації; відношення "людина" – 
"техніка" й таке інше. 

Зазначені та інші "мотиви" поки що фігурують у навчальній літературі в різному обсязі, в різних 
тлумаченнях. Проте їх важливість для формування особистості молодої людини, яка соціалізується за 
умов дедалі більшої "інформатизації" суспільного буття, ні в кого не викликає сумніву. А беручи це до 
уваги, можна зробити висновок про актуальність спеціального опрацювання обширу аспектів людського 
існування, які важливі для закладки принаймні світоглядного фундаменту культури особистості.  

Прикладом може бути мотив "культура", який досить змістовно розглядається в межах "Соціальної 
інформатики", що увійшла в перелік дисциплін вищої школи. Однак для нас очевидною є необхідність 
використання певного обсягу досвіду її викладання в усіх закладах освіти, у тому числі у вищих   
навчальних закладах, з метою формування відповідного розуміння людиною особливостей соціального 
середовища, що виникли чи виникають внаслідок відомої "інформатизації" суспільства.  

Саме в молодому віці важливим є формування засад такого розуміння соціальних змін під дією 
новітніх технічних можливостей, яке позбавить людину від беззастережного захоплення ними, надасть 
змогу оцінювати їх із позицій можливих як позитивних, так і негативних наслідків. Включивши у 
загальноосвітню і фахову підготовку ті елементи світоглядно-ціннісної орієнтації учня (студента), які 
дозволяють розуміти зміни структури людських відносин, що відбуваються в "інформатизованому" 
суспільстві, можна сприяти запобіганню негативних упливів на його здоров’я, як фізіологічне, так і 
моральне. І якщо соціальні негаразди, що можуть виникати внаслідок "інформатизації" суспільства, 
залишити утаємниченими до того віку, коли  учень приступить до професійної діяльності, дозволивши 
йому зростати в умовах беззастережної "комп’ютероманії" чи "інформоманії", то тим не буде виконане 
найважливіше спрямування виховного впливу освіти – підготовка до реального життя. 

Упливовість світоглядних знань, що закладаються під час навчання, довготривалість їх зберігання та 
складність їх дезавуації, розкрита в психолого-педагогічній літературі.  

Саме тому дуже важливим є перешкоджання формуванню "комп’ютероморфного" світогляду. 
Дослідники стурбовані відкритою нинішнім характером навчальної інформатики можливістю 
переносити модель інформаційного обміну, здійснюваного за допомогою комп’ютера, на всю 
різноманітність явищ інформаційного обміну в природі та між людьми, та й на саму людину, коли її 
свідомість, мислення розглядаються за аналогією з технічними моделями. 

Опікуючись питаннями формування світоглядних засад культури особистості, вважаємо за необхідне 
звернути увагу на важливість певного уточнення в розкритті культурної еволюції форм вироблення, 
зберігання та інших аспектів інформаційної діяльності людини. Цей мотив знайшов висвітлення в 
підручниках з інформатики, яке робиться досить одноманітно як за своєю структурою, так і світоглядним 
підтекстом. Структура визначена етапністю вдосконалення засобів інформаційного обміну, яка 
збігається з історією створення та вдосконалення знакових систем, техніки створення знаків. Основними 
фазами інформаційного обміну визначаються: усна, писемна, книжкова та комп’ютерна фази 
(позапаперовий етап розвитку соціальних комунікацій). Остання, так звана "комп’ютерна фаза", стає 
наслідком здійснення "комп’ютерної революції", центральна роль у якій віддана комп’ютеру, а не 
людині. 

Світоглядним підтекстом цієї точки зору, яка переходить з однієї книги в іншу виступає думка щодо 
вищості досягнутого рівня опрацювання інформації. Тим, хто навчається, важко самостійно дійти 
правильного висновку стосовно спадкоємності культурних здобутків, якщо навіть деякі науковці не 
розуміють, що кожний із зазначених етапів – це була культурна "височінь", яка після подолання не 
знищується, її значення зберігається, а не зводиться нанівець наступними етапами. А текст підручника з 
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інформатики в цьому їм не допомагає. І скільки б не писали філософи, педагоги та діячі культури, що 
книжкова доба не завершена початком і розквітом комп’ютерних форм отримання інформації, вони 
залишаються на самоті зі своїми думками, бо молоді люди ще зі шкільної та студентської лави вже 
налаштовані думати інакше: так, як було написано у (скажімо, авторитетному для них) підручнику. 
Таким чином, уже є можливість "ураження" молодої особи технократизмом, оскільки розглядуваний 
світоглядний підтекст суто технократичний. 

І найважливішим елементом світоглядної складової культури молодої особи має стати розуміння 
дійсного місця й ролі людини, яке не применшує жодне з технічних удосконалень (і навпаки), за умов 
суспільного життя, в якому панують новітні технології, а, разом з тим, людині ставляться технологічні 
вимоги. "Автоматизація", "роботизація" людини, її "прив’язаність" до комп’ютера, ізоляція внаслідок 
підміни міжособистісного спілкування опосередкованим (комп’ютером, інформаційною мережею тощо) 
– щодо таких цілком вірогідних наслідків застерігає чимало авторів. Більш ґрунтовне висвітлення 
обширу соціальних наслідків інформатизації суспільства, місця людини в цих процесах може бути 
здійснено в контексті набуття фахової спеціалізації, вищої освіти. Та підмурки цієї подальшої 
спеціалізації, як впевнено заявляє чимало авторів, додамо – світоглядні, передусім, – мають бути 
створені ще в загальноосвітній школі.  

Таким чином, викладене вище більшою мірою торкалося моментів змістовного наповнення наукової 
картини світу, яке, на наш погляд, сприятиме формуванню світоглядної культури особистості. А якщо 
шукати навчальну базу для створення означеного змісту НКС, то слушним є питання, якою мірою ОІОТ 
сприяє цьому?  На нашу думку, як і деяких інших авторів, програмами з інформатики для 
загальноосвітніх шкіл та вищих навчальних закладів такого роду світоглядна пропедевтика формування 
культури особистості в широкому розумінні не передбачається. І тому слід підтримати тих дослідників, 
які прагнуть переглянути, уточнити або змінити діючі навчальні програми або виявити напрямки 
удосконалення їх змісту. Проте сучасна освіта та молоді люди, що зараз навчаються, не можуть чекати 
без втрат для себе. Тому шлях, який відкриває методика інтегративного навчання, може допомогти 
знаходженню "проміжного" рішення нагальних потреб.  

Вищевикладене приводить нас до таких висновків: сучасна наукова картина світу й відповідний їй 
науковий світогляд має будуватися з урахуванням інформації як однієї з фундаментальних реалій 
природного, соціального і духовного світів; наукова картина світу як засіб формування відповідної 
інформаційному суспільству світоглядної культури є більше проблемою, ніж опрацьованою методикою; 
саме людинознавчий аспект сучасного наукового опанування феномену інформації має важливе 
значення для формування гуманістично орієнтованої духовності особистості. Тому людинознавчий 
аспект має набути засадничого значення в освіті.  
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Статья посвящена рассмотрению возможных путей использования НКМ в формировании 
мировоззренческих основ культуры личности. Рассмотрены содержательные и дидактические 

проблемы усиления мировоззренческой направленности информатики. 

Vyshinska Н.V. The Scientific Worldview and the Problem of Its Didactic Application 

The article seeks ways to employ scientific worldview in shaping person’s outlook principles. Considered also 
are the contents and the didactic problems of stepping up outlook-oriented approach in computer studies. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

У  статті проаналізовано  ефективність  різних підходів до організації виховної діяльності у вищому 
навчальному закладі, сучасних форм, методів позааудиторної виховної роботи. 

На початку нового тисячоліття в умовах глобалізації, невпинного розвитку інформаційних технологій 
зростає роль освіти, покликаної забезпечувати не тільки високий рівень професійних знань, а й сприяти 
духовному утвердженню людини у динамічному і швидкоплинному світі. 

Розвиток України має визначатися у загальному контексті європейської інтеграції з орієнтацією на 
фундаментальні цінності загальносвітової культури, що передбачає запровадження у ВНЗ сучасних 
технологій виховання студентів. 

Проблеми виховання студентів завжди були в центрі уваги вітчизняних і зарубіжних вчених  
(О.А. Абдуліна, Ю.П. Азаров, А.М. Алексюк, Б.Г. Ананьєв, Є.С. Барбіна, В.М. Бехтерев, А.М. Бойко, 

А.П. Валецька, Я.А. Коменський, М.І. Пирогов, В.О. Сухомлинський, К.Д. Ушинський, О.Л. Шевчук). 
Різні аспекти проблеми інноваційних технологій, підготовки майбутніх учителів розглядалися в роботах 
І.М. Богданової, О.А. Дубасенюк, С.О. Сисоєвої, О.М. Пєхоти, О.І. Кульчицької та ін. 

Метою цієї статті, як складової частини наукового дослідження, є аналіз різних підходів до 
організації виховної роботи у вищому навчальному закладі, аналіз ефективності сучасних форм, методів 
позааудиторної виховної роботи. 

Термін "виховання" є похідним від слова "ховати", "вирощувати". В українській народній педагогіці 
це слово вживалося у значенні "оберігати, ховати від зла, шкідливого впливу". Поняття "виховувати" і 
"навчати" у сучасних умовах – це два самостійних, хоча і взаємопов'язаних між собою поняття. Навчання 
– частина виховання. 

К.Д. Ушинський підкреслював: "Виховання бере людину всю, якою вона є, з усіма її народними і 
поодинокими особливостями, – її тіло, душу, розум" [1: 51]. Ототожнювати ці поняття не можна. 
Ототожнення свого часу призвело до дублювання понять "освіченість" і "вихованість".  

В.М. Бехтєрєв писав: "Якщо освіта спрямована на примноження людських знань і, отже, на 
збільшення ерудиції, то виховання розвиває розум людини, привчає її до синтезу й аналізу, воно слугує 
облагородженню душевних почуттів і зміцненню її волі" [2: 5]. Тому і методика виховання – це окрема 
галузь, яка має свою логіку. 

Призначенням виховання як соціально-особистісного феномена є забезпечення взаємодії між поко-
ліннями, сприяння становленню індивідууму суб'єктом конкретно-історичного процесу, що передбачає 
безболісне входження та адаптацію підростаючих поколінь до життя в певних соціально-економічних реаліях. 

Тому інтенсивні процеси державотворення в умовах соціальної трансформації суспільних відносин 
неможливі без теоретичного обґрунтування і реалізації в освітньо-виховних закладах нової та удоско-
налення існуючих парадигм виховання. 

При всій різноманітності пошуків, що ведуться у світі, нині, на нашу думку, слід зупинитися на 
чотирьох напрямах досліджень проблем виховання. 

Перший із них визначається як раціоналістичний. Він може мати авторитарний чи ліберальний 
характер, але обов'язково з наданням переваги науковій раціональності. Сутність цього напряму – в 
абсолютизації наукових знань ("знаннєцентризм").  

Другий напрям досліджень визначається як культуроцентричний, де культура розглядається як 
підґрунтя виховання й освіти. Це більш сучасний погляд на ви                                                                                                                                                       
ховання, який розвивається в руслі процесів демократизації. Він не обмежується школою, передбачає гу-
манний соціум, який здатний гармонізувати відносини людини і суспільства.  

Культуроцентрична парадигма забезпечує тріаду — "Істину", "Добро" і "Красу", навчає протистояти 
"Неправді", "Злу", "Потуранню". У наукових колах формується і третій напрям у новій парадигмі ви-
ховання, однак його сутність і зміст чітко ще не визначені. Деякі вчені, зокрема А.П. Валецька, розглядають 
його як "культуротворчий", висхідним принципом якого вважають "цілісність картини світу і людини в 
ній". На наш погляд, культуротворчий напрям є лише аспектом більш широкого культуроцентричного. 

На особливу увагу в культуротворчому напрямі заслуговує культуротрадицієзнавчий аспект. Традиції 
мають національно-культурний, високоморальний характер.  

М. Грушевський першим обґрунтував концепцію світового значення національних традицій. За його 
висновком, національна творчість і надбання українського народу "не має суперників серед народів 
Європи". У багатотомній фундаментальній "Історії України-Русі" М. Грушевський стверджував, що 
український народ "у творах свого духу заложив пророчисті свідоцтва своїх визначних культурних 
прикмет, багатих здібностей і здобутків довгого історичного життя" [3: 31]. 
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В.І. Вернадський найважливішим чинником формування нового біосоціального буття людства вважав 
наукову думку, що розглядається ним як упорядковане сприйняття дійсності. Видатний учений першим 
зрозумів завдання, що постало перед людством, – це  розумна організація суспільства, гармонія 
взаємовідносин як єдиного цілого природи і суспільства. В.І. Вернадський писав: "Не можна безкарно 
йти проти принципу єдності всіх людей як закону природи... Людство, взяте у цілому, стає могутньою 
геологічною силою, і перед ним, перед його думкою і працею постає питання про перебудову біосфери в 
інтересах вільно мислячого людства як єдиного цілого" [4: 240-241]. 

Ґрунтуючись на вченні В.І. Вернадського і сучасних світових тенденціях, вчені визначають ще одну – 
нову виховну парадигму як планетарно-особистісну, глобально-історичну за своїм значенням, в основі 
якої — освічена людина, озброєна науковими знаннями і найновішими культурними досягненнями 
людства.  

Сучасна нетрадиційна особистісно-гуманістична парадигма виховання, розроблена А.М. Бойко,  
має антропоцентричний характер. Вона об'єктивно прийшла на зміну знаннєцентричної і 
культуроцентричної парадигм, її системоутворюючим фактором виступає не культура, не освіта, а 
дитина як унікальна неповторність і найвища цінність. Для практичної реалізації особистісно-
гуманістичної парадигми необхідне забезпечення суб'єкт-суб'єктних, морально-естетичних взаємин дітей 
і дорослих на рівні співробітництва і співтворчості. Нова парадигма ґрунтується на ідеях вітчизняної 
філософської традиції. 

Визначаючи, що виховання і навчання детермінуються сучасними соціальними процесами, в 
особистісно-гуманістичній парадигмі доводиться необхідність перенесення акцентів із потреб і запитів 
суспільства на інтереси і потреби людини, бо не людина існує для суспільства, а суспільство — для неї. 
Усвідомлення цього потребує піднесення культурного рівня, етико-естетичної, гуманістичної 
спрямованості ВНЗ, орієнтованої на можливості й потреби студента. 

Особистісно-гуманістична парадигма виховання теоретично обґрунтована в науково-методичному 
посібнику А.М. Бойко [5]. Вона використовується у практиці педагогічних закладів освіти всіх рівнів 
акредитації і загальноосвітніх шкіл, що підтверджує її перспективний характер. Інтеграцію України у 
світовий культурно-освітній простір може забезпечити передусім система виховання, адекватна меті 
держави і конкретної особистості. Тому у сфері виховання відбувається інтенсивний пошук більш 
досконалої моделі. Вона повинна орієнтуватися на кращі національні, культурні і виховні традиції, 
враховувати уроки історії українського народу, власні ресурси і можливості держави, забезпечувати 
духовну і професійну творчість педагогічної громадськості.  

Якщо наука є спільною для всіх народів, то всезагальної системи виховання не існує (ні в теорії, ні на 
практиці). Кожен народ творить свою систему виховання, яка відповідає характерним рисам його 
народності. 

Національне виховання – це виховання молоді на культурно-історичному досвіді свого народу, його 
традиціях, звичаях і обрядах, багатовіковій мудрості, духовності. Воно є конкретно-історичним виявом 
загальнолюдського гуманістичного і демократичного виховання. Таке виховання забезпечує етнізацію 
дітей як необхідного і невід'ємного складника їх соціалізації. 

"Виховання, створене самим народом і засноване на народних починаннях, має таку виховну силу, якої 
немає в найкращих системах, що ґрунтуються на абстрактних ідеях чи запозичені в іншого народу" [6: 54]. 

Національне виховання духовно відтворює в молоді народ, увічнює у підростаючих поколіннях як 
специфічне, самобутнє, що є в кожній нації, так і загальнолюдське, спільне для всіх націй. Виховання є 
складовою частиною ідеології та культури суспільства. Це категорія загальна, об’єктивна, історична і вічна. 

К.Д. Ушинський стверджував, що всі європейські народи мають багато спільних педагогічних форм, 
але кожний народ має свою мету виховання. 

Наука доводить, що справжнє виховання є глибоко національним за своєю сутністю, змістом, 
характером. Софія Русова писала, що національне виховання забезпечує кожній нації найширшу 
демократизацію освіти, коли її творчі сили не будуть покалічені, а отже, дадуть нові оригінальні й 
самобутні скарби задля вселюдського поступу. Тоді виховання через пошану до свого народу виховує в 
дітях пошану до інших народів. 

Виховний процес, що організується в кожній виховній системі (великій, середній, малій), є дуже 
складним явищем. Кожен колектив вихователів завжди відповідальний за його організацію перед 
суспільством, майбутніми поколіннями. 

За словами А.С. Макаренка, перед вихователями завжди стоїть подвійний об’єкт – особистість і 
суспільство. Змінюючи особистість, змінюємо суспільство; зміна суспільства впливає на формування 
особистості кожної людини. 

Процес виховання завжди спрямований на зміну поглядів, переконань, ідеалів, звичок, поведінки. 
Сутність виховання з точки зору філософії визначається як перетворення культури людства на 
індивідуальну форму існування. Сутність виховання з точки зору педагогіки полягає у привласненні 
соціального досвіду. Зміст цього процесу полягає в тому, щоб те зовнішнє, об’єктивне, найкраще, що є в 
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соціальному досвіді, стало суб'єктивним, тобто перетворилося на погляди і переконання, вчинки і 
поведінку особистості. 

У формуванні людської особистості, поряд з природними особливостями, провідна роль належить 
виховуючим відносинам (див. таблицю 1). 

Таблиця 1. 
Сутність особистісно зорієнтованого процесу виховання 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Головна мета національного виховання – набуття молодим поколінням соціального досвіду, 

успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних 
взаємин, формування у молоді рис громадянина української держави, розвиненої духовності, моральної, 
художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури [7: 6]. Мета національного виховання 
конкретизується через систему виховних завдань, що є загальними не тільки для всіх виховних закладів, 
а для всього суспільства в цілому. 

У виховній діяльності ВНЗ досить суттєвим є використання теоретичної парадигми національного 
виховання, запропонованої В. Гнатюком, через тріаду рис особистості "громадянин – патріот – гуманіст" [8: 20]. 

 
                                       Національне виховання 
 
громадянин                            патріот                                     гуманіст 
громадянська                        сприйняття                              доброта 
свідомість                             української ідеї                           
                                                                                                 толерантність 
громадянська                        сприйняття  
активність                             розбудови незалежності         щирість  
 
громадянський                      готовність до                           принциповість 
обов’язок                               захисту держави  
                                                                                                  взаємодопомога 
громадянська                        дотримання                                   
гідність                                  конституції                              сумлінність 
 
громадянська                        повага до історичної               

      відповідальність                   пам’яті                                     справедливість   
                                       
                                       любов до рідної 
                                       мови і культури 
 
Вищі навчальні заклади мають здійснювати підготовку інтелектуального генофонду нації, виховання 

духовної еліти, примножувати культурний потенціал, який забезпечить високу ефективність діяльності 
майбутніх спеціалістів. Це може бути досягнуто через:  

− виховання майбутніх спеціалістів авторитетними, високоосвіченими людьми, носіями 
високої загальної світоглядної, політичної, професійної, правової, інтелектуальної, соціально-
психологічної, емоційної, естетичної, фізичної та екологічної культур;  
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− створення необхідних умов для вільного розвитку особистості студента, його мислення і 
загальної культури, шляхом залучення до різноманітних видів творчої діяльності (науково-дослідної, 
технічної, культурно-просвітницької, правоохоронної та ін.); 

− збагачення естетичного досвіду студентів шляхом участі їх у відродженні забутих та 
створенні нових національно-культурних традицій регіону, міста, вищого навчального закладу; 

− формування "Я"-концепції людини-творця на основі самоосвіти, саморозвитку, 
самовиховання, самовдосконалення, моральної самозавершеності; 

− пропаганду здорового способу життя, запобігання вживання студентами алкоголю, 
наркотиків, викорінення шкідливих звичок. 
Результативність виховного процесу залежить від певних педагогічних умов, серед яких особливо 

значущим є співвідношення позиції особистості і системи педагогічних впливів. 
Велика увага має приділятися використанню виховного потенціалу навчальних предметів, які 

формують філософсько-світоглядну позицію, науковий досвід, пізнавальну активність і культуру 
розумової праці, навички самоврядування, соціальної активності і соціальної відповідальності, політичну 
культуру студентів; розвивають почуття любові до Батьківщини і свого народу, правосвідомість; 
сприяють виробленню свідомого ставлення до праці, естетичної культури і фізичного вдосконалення. 

Активне засвоєння суспільно-історичного досвіду студентами забезпечує діяльнісний підхід. 
Цілісність цього досвіду зумовлює системний підхід в організації виховного процесу у вищих 
навчальних закладах (педагогічних, технічних, економічних тощо). 

В умовах розбудови української державності і подальшого розвитку незалежності України реальною 
методологічною основою виховання як соціального явища є ідеологія державотворення, зорієнтована на 
загальнолюдські та національно-культурні цінності. 

Структурними елементами процесу виховання є: мета, зміст, форми, методи і засоби виховання, його 
результат. Компонентами процесу виховання є: свідомість особистості студента, її емоційно-чуттєва 
сфера, звички поведінки. 

Таксономія  цілей  в афективній (емоційно-ціннісній) сфері включає  цілі формування  емоційно-
особистісного ставлення до явищ навколишнього світу на рівні: сприймання (моральних норм 
суспільства); інтересу (сформованості інтересу до моральних норм суспільства); готовності (реагування 
певним чином на події, вчинки людей); засвоєння ціннісних орієнтацій; активного їх вияву. 

Створення чіткої таксономії цілей у виховній роботі дає можливість професорсько-викладацькому 
складу концентрувати зусилля на головних завданнях, забезпечувати  ясність і гласність спільної роботи 
викладачів і студентів, створювати еталони результатів роботи. 

Виховний процес у вищому навчальному закладі реалізує принципи виховання, що визначені 
Концепцією виховання дітей та молоді у національній системі освіти і складені історично (єдність 
національного і загальнолюдського; природовідповідність; культуровідповідність; активність, 
самодіяльність і творча ініціатива студентської молоді; демократизація виховання; гуманізація 
виховання; безперервність і наступність виховання; єдність навчання і виховання; цілеспрямованість; 
диференціація та індивідуалізація виховного процесу; етнізація; комплексний підхід; опора на 
позитивне). 

Основними напрямами виховної роботи у вищому навчальному закладі є: формування наукового світогляду; 
громадянське та патріотичне виховання; правове виховання; моральне виховання; художньо-естетичне, трудове, 
фізичне виховання; екологічне виховання; професійне виховання, які реалізуються у навчальних закладах в 
процесі навчання та позааудиторної діяльності студента. Основними засобами і формами реалізації цих 
напрямів роботи у вищих навчальних закладах є: диспути, вечори, читацькі конференції, бесіди, свята, 
лекції, зустрічі та інше. 

Позааудиторна виховна робота у вищому навчальному закладі проводиться на основі студентського 
самоврядування, активності і самостійності студентів за умови керівної ролі студентського активу і 
педагогічної допомоги викладачів. Позааудиторна робота стимулює формування особистості 
майбутнього фахівця у контексті професіоналізації всіх виховних впливів на студентів. 

Позааудиторна виховна робота дозволяє надати процесу набуття професії особистісного забарвлення. 
Вона містить форми, які забезпечують вдосконалення загальної підготовки студентів. Основними 
напрямами професіоналізації позааудиторної виховної роботи можна вважати: 

− врахування специфіки факультету при організації і проведенні виховної роботи зі 
студентами; 

− широке використання форм, що відображають специфіку професійної діяльності 
майбутніх фахівців;  

− психолого-педагогічне обґрунтування методів і форм позааудиторної роботи студентів. 
Критеріями ефективності управління системою виховної роботи в академічній групі є: рівень 

вихованості майбутніх спеціалістів; активність, згуртованість групи; суспільно-корисний характер 
діяльності групи; стабільний режим роботи академічної групи, відсутність серйозних випадків порушень 
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трудової та навчальної дисципліни студентами; позитивна мотивація навчально-виховної діяльності 
студентів, що виявляється у навчально-пізнавальній, науково-дослідній, інших видах діяльності; 
мікроклімат у групі, що сприяє самореалізації особистості кожного студента; різноманітність форм 
виховної позааудиторної роботи, що сприяє самореалізації особистості кожного студента; діяльність 
студентського самоврядування у групі; участь групи у загальновиховних заходах ВНЗ; сприятливі умови 
проходження адаптаційного періоду студентами І-го курсу; оволодіння студентами досвідом соціальної 
поведінки. 

Основним показником виховної роботи ВНЗ є культура самовизначення кожного студента. Життєве 
самовизначення – більш ширше поняття, ніж тільки професійне і навіть громадянське. Воно 
характеризує людину як суб'єкта власного життя і власного щастя, яка самореалізує свої сили і здібності.  
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Витвицкая С.С. Организация воспитательного процесса высшего учебного заведения.  

В статье анализируется эффективность различных подходов к организации воспитательной 
деятельности высших учебных заведений, современных методов внеаудиторной воспитательной 
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Vitvytska S.S. The Organization of Educational Process at Universities.  

The  article analyzes the efficiency of various approaches to the organization of educational activity at 
universities, modern methods of extracurricular  educational activity. 
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА І СТУДЕНТА ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ  
ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

У статті розглянуто готовність педагогів до інновацій та запропоновано модель інноваційної 
діяльності педагогів і студентів. 

Як відзначають вітчизняні вчені, у найближчому майбутньому вносити зміни у традиційну парадигму 
освіти і формування інноваційної культури школи зможуть тільки люди, які мають особливі якості, а 
саме: 

− уміння виділяти і вирішувати науково-педагогічні проблеми у світлі завдань своїх 
навчальних закладів; 

− навички (ми б сказали, мистецтво) рефлексії; 
− системне бачення і повне усвідомлення дослідно-експериментальної роботи; 
− постійну готовність до сприйняття нової інформації [1: 31]. 

       Інноваційний підхід як найвищий ступінь креативного росту педагога є особливо актуальним для 
характеристики освітніх нововведень не тільки окремих педагогів, а, що є визначальним для нашого 
часу, цілих педагогічних колективів навчально-виховних закладів. Поняття "інноваційна діяльність" 
відбиває не лише особливості процесу повного оновлення технологій навчання, що ґрунтується на 
гуманістичному підході як цілісної орієнтації. Це перебудова особистісних установок педагога та 
колективу в цілому. 

 Проблема інновацій турбує науковців різних галузей науки, які вважають, що головним чинником 
стійкого економічного розвитку країни є впровадження науково-технічних інновацій, тобто застосування 
нових, більш продуктивних технологій, які суттєво змінюють обсяги та якість виробництва і 
життєдіяльності людини. 

 У зв’язку з цим актуальним є питання готовності педагога і студента до інноваційної діяльності. 
Поняття "готовність" є предметом дослідження як психологів, так і педагогів. Психологи розглядають 
готовність до діяльності як передумову цілеспрямованої діяльності, її регуляції, стійкості та 
ефективності. Це "...цілеспрямоване вираження особистості, що включає її переконання, погляди, 
відношення, мотиви, почуття, вольові та інтелектуальні якості, знання, навички, вміння, установки" [2: 
70]. 

 Ряд визначних учених, таких, як В.О. Моляко, А.М. Линенко, О.Г. Ярошенко, свої праці присвятили 
дослідженню готовності педагога до інноваційної діяльності. Учені розглядають готовність як цілісне 
утворення, довгострокове за часом, як модель що визначається своїми іманентними та інваріантними 
складовими, як сукупність мотиваційного (усвідомлена потреба в освоєнні та втіленні передового 
педагогічного досвіду), змістовно-процесуального (сутність психолого-педагогічних та економічних 
знань з проблеми, процесуальні вміння освоєння та втілення досвіду), конструктивного (уміння творчо 
реалізувати досягнення виробництва у практиці навчально-виховної роботи) компонентів, що 
знаходяться між собою в органічному поєднанні, і розвиток хоч одного з них, безперечно, впливає на 
вдосконалення інших, а недостатня сформованість веде до того, що дана особистісно значуща якість 
учителя не досягає високого ступеня розвитку [3: 11-12]. 

 Як бачимо, готовність до інноваційної діяльності залежить від ціннісної орієнтації особистості, її 
мотиваційної сфери. Сприйняття інноваційних процесів потребує практично від кожного вчителя 
відповідного внутрішнього стану готовності (мотивації), який передбачає перебудову педагогічного 
мислення, тобто більш або менш значне руйнування стереотипів педагогічної діяльності, що 
формувалися протягом років. 

 У процесі освоєння інновацій від педагога установка на розуміння нового та його створення, 
нетрадиційний підхід до структурування навчально-виховного процесу, вміння творчо вирішувати 
питання, які виникають у педагогічній взаємодії з вихованцями та колегами.  Зрозуміло, що підготовка 
педагога нового типу, здатного до здійснення і самостійної постановки завдань інноваційного навчання, 
повинна визначитись якомога раніше. В ідеалі необхідно було б перевіряти креативні здібності 
абітурієнтів під часу вступу до навчальних закладів і здійснювати профвідбір. Однак, враховуючи, по-
перше, що професія педагога – масова, по-друге, що в умовах сучасної системи навчальних закладів 
освіти різного підпорядкування та рівня підготовки фахівців, здійснити загальні вимоги до відбору 
майбутніх студентів нелегко, головний зміст роботи щодо підготовки здатних до інновацій педагогів має 
виконувати навчальний заклад (коледж, інститут, університет). 

 Дослідження проблеми становлення готовності педагогів до використання інновацій із студентами 
педагогічних навчальних закладів показало, що переважна більшість педагогів позитивно ставиться до 
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введення новацій, однак вони відчувають труднощі у їх відборі та практичному застосуванні. В цілому 
спостерігається захоплення новаторськими методами та перенесення їх у власну роботу. Характерно, що 
значна кількість опитаних відчуває певні комплекси невідповідності власного рівня педагогічної 
діяльності рівню визнаних і відомих новаторів, чий досвід їх захоплює і слугує зразком для 
наслідування, водночас ми констатуємо боязкість у прийнятті нестандартних рішень саме через 
недооцінку власних сил, що прозвучала у багатьох відповідях студентів-випускників. 

Порівняння даних опитування з даними, отриманими під час роботи з досвідченими педагогами, та їх 
аналіз у контексті   вимог   особистісно-орієнтованого    підходу   до   викладання і навчання (роботи 
Ш.О. Амонашвілі, 

 О.А. Абдуліної, Е.В. Бондаревської, В.В. Краєвського та ін.) дали змогу визначити такі показники 
готовності педагога до інноваційної діяльності: 1) усвідомлена потреба введення педагогічних інновацій 
на рівень власної педагогічної практики; 2) інформованість про новітність педагогічних технологій, 
знання новаторських методик роботи; 3) бажання створювати власні творчі завдання, методики, 
проводити експериментальну роботу; 4) готовність до подолання труднощів як змістовного, так і 
організаційного плану; 5) наявність практичних умінь щодо освоєння педагогічних інновацій та 
створення нових, зокрема, потреба у новаціях активізує роботу з накопичення знань у певній галузі, а 
успішність власної педагогічної інноваційної діяльності допомагає долати труднощі, шукати нові 
способи діяльності, обстоювати новаторські підходи перед бюрократичними структурами тощо. 

Співвідношення виявів цих показників дає можливість виділити деякі рівні сформованості готовості 
до педагогічних інновацій, які ми умовно назвали: інформаційний, пробний (пошуковий), творчий. Для 
педагогів інформаційного рівня освоєння педагогічних інновацій характерною є змістова орієнтація у 
загальних теоретичних підходах та знання методик роботи конкретних методик роботи педагогів-
новаторів, а також зарубіжного досвіду педагогічних технологій. Окремі з них застосовують елементи 
таких систем у власній педагогічній діяльності. Є й такі, хто заявляє, що новітні технології не можуть 
бути застосовані поза особистістю їх авторів. Педагоги пошукового рівня освоєння інновацій 
намагаються втілити у власну діяльність відомі технології і методики виховної роботи. Характерним для 
цих педагогів є прагнення працювати по-новому, не на словах, а на ділі, спроби експериментувати, 
бажання ділитися досвідом як успіхів, так і помилок з однодумцями. Педагоги творчого рівня освоєння 
педагогічних інновацій глибоко розуміють їх роль у виконанні сучасних завдань освіти, мають широкі і 
змістовні знання про наукові та новаторські підходи до навчання і виховання, успішно володіють 
новітніми методиками та беруть участь у їх створенні. Для них характерне прагнення індивідуального 
творчого внеску в інноваційний процес. 

Як підкреслює Т. Поніманська,  деякі види готовності до інноваційної педагогічної діяльності слід 
готувати у студентів у період вузівського навчання. Вона умовно назвала їх ситуативною, творчою та 
авторською [4]. 

Ситуативна готовність передбачає вміння оперативно і доцільно розв’язувати нестандартні завдання, 
що виникають у виховному процесі, з ініціативи його учасників (батьків, дітей, колег, керівництва) за 
умови, що педагог є суб’єктом інновації. Такі завдання досвідчені педагоги вирішують постійно і 
покладаються на власний досвід, педагогічну інтуїцію, знання. У процесі вузівської підготовки саме ці 
завдання є найбільш складними, оскільки потребують уміння швидко знаходити самостійні рішення на 
основі точного аналізу ситуації. 

Творча інноваційна готовність є основою педагогічного процесу, що базується на передових ідеях та 
новітніх методиках. Ми впевнені, що всі педагогічні вміння та навички, які формуються під час навчання 
у ВНЗ, обов’язково повинні передбачити творчий рівень їх засвоєння. 

Готовність до авторських інновацій, які є суто індивідуальними, потребує педагогічного мислення, 
спрямованого на знаходження, продукування і розробку нових педагогічних проблем, завдань та 
технологій. 

Цей вид педагогічної інноватики недостатньо представлений у процесі підготовки педагога, тож 
необхідно вивчати й розробляти відповідні методики. 

  Досягнення таких наук, як синергетика, нейролінгвістика, квантова психологія стверджують: 
кожна країна, яка певний час мала недостатній рівень економічного розвитку в кінці XX – на початку 
XXI століття, має змогу при створенні певних внутрішніх умов – в першу чергу вдосконалення 
управлінських кадрів – зробити новий старт, стрибок у своєму розвитку. Прикладом цього є "азіатське 
чудо" (Японія, Китай, Південна Корея, Тайвань, Гонконг, Сінгапур та ін.). Досвід цих країн свідчить, що 
не можна побудувати інноваційну економіку без поширення інноваційної культури. Сьогодні у світі 
майже всі переконалися, що успіх економіки перебуває у прямій пропорційній залежності від 
упровадження інноваційних технологій. І найперше, з чого ми повинні розпочати, – створити відповідне 
культурне інноваційне середовище. 
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  Аналізуючи зміни у цих країнах, можна констатувати, що ключ до створення інноваційної 
економіки має комплексний характер: необхідно поєднати інноваційні технології з поширенням 
інноваційної культури серед педагогів, студентів, учнів та інших верств населення. 

  Учені вважають, що інноваційні технології значно змінюють людей, їх спосіб життя, звички. 
Наприклад, винахід автомобіля  поділив проживання людей на зони ділової активності, зони відпочинку, 
індустріальні зони... Поки не було автомобілів, діти могли гуляти у відносній безпеці. Тепер батьки 
відчувають більший страх за дітей. Значна частина економіки пов’язана тепер з автомобільним бізнесом, 
будівництвом доріг, автосервісом. Вважається, що ми створили автомобіль, але  не  меншою мірі – 
автомобіль створив нас... Не менш вражаючим є вплив появи комп’ютерів та телекомунікаційних систем 
на життя людей [5]. 

  З чого треба починати інноваційну діяльність педагогів? З відповіді на питання: чим відрізняються 
нововведення від інновацій. До цього часу існує ілюзія, що ми розвиваємося, використовуємо інновації ? 
Насправді ж більшість освітян, управлінців, робітників архівів не відрізняють інновацій від нововведень. 
А це принципово. 

  Якщо нововведення – це щось нове, то інновації це не просто нове, це суттєва конкурентна перевага 
на міжнародному ринку. 

  У Житомирському державному  університеті  вже організована інноваційна діяльність педагогів і 
студентів: створена кафедра інноваційних технологій  освіти та виховання, спеціалізований інноваційний 
центр, розроблено спецкурси "Інноваційний  пошук учителя" та " Інноваційний менеджмент", студенти 
займаються пошуковою діяльністю: знаходять інноваційні технології в різних сферах народного 
господарства (освіти, бізнесу, менеджменту, промисловості та ін.). Робота проводиться в бібліотеках і 
шляхом соціологічного опитування фахівців. У свою чергу науковці-аналітики відбирають найбільш 
перспективні інноваційні технології. На основі цієї діяльності випускаються дайджести та проводяться 
семінари, конференції, круглі столи. 

 Запроваджена ідея створення наукового містечка як форми співробітництва між держадміністрацією 
та вищою освітою. Одне з перших таких містечок було створено наприкінці минулого століття у 
Кембріджі, яке зосередило концентрацію цікавих ідей, університетського наукового товариства, 
промисловості та бізнесу. Сьогодні у світі існує велика кількість подібних інноваційних центрів. 
Реалізація ідеї євроінтеграції багато в чому залежить від того, як будуть у нас працювати інноваційні 
центри. 

Отже, організація інноваційної діяльності педагогів та студентів у ВНЗ дозволить допомогти 
вирішити ряд важливих проблем (створення інноваційної справи, формування інноваційної культури, 
поширення інноваційної психології, перехід економіки до інноваційної моделі розвитку). 
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ТИПІЗАЦІЯ ЗАСОБІВ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗА 
ВИДАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті визначено зміст компонентів діяльності учителя з урахуванням новітніх досягнень в галузі 
інформаційно-комунікативних технологій, здійснено класифікацію засобів ІКТ. 

Один з найважливіших напрямків інформатизації суспільства – інформатизація освіти – пропонує 
широке використання засобів інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) у процесі навчання і 
виховання, в керівництві навчально-виховним процесом, автоматизації інформаційно-методичного 
забезпечення закладів освіти. 

Закордонний та вітчизняний досвід (Н.В.Апатова, А.Ю.Кравцова, І.Б. Софронова, О.О. Кузнєцов, 
І.В. Роберт) засвідчує, що інформаційні та комунікаційні технології доцільно застосовувати при вивченні 
всіх предметів. При цьому засоби ІКТ постають як нові інтерактивні засоби навчання, які мають цілий 
ряд дидактичних особливостей, що дають змогу якісно змінити методи, форми і зміст навчання. 

Зміст підготовки до застосування універсальних ІКТ у професійній діяльності вчителя зазвичай 
формується на основі напрямків використання ІКТ. При цьому потрібно вносити постійні зміни в 
структуру підготовки, зумовлені подальшим покращенням і появою нових можливостей засобів ІКТ, що 
потребує, в першу чергу,  необхідності  проведення типізації засобів ІКТ. Це підкреслює актуальність 
обраної теми дослідження. 

Наше дослідження пов'язане з реалізацією основних положень закону України "Про освіту", 
напрямками Державної програми "Освіта" (Україна ХХІ століття) [1], Концепцією інформатизації освіти 
[2], Концепцією розвитку національної (після середньої) освіти України. 

Підготовка фахівця до життя в інформаційному суспільстві, формування фундаментальних знань у 
предметній галузі "Інформатика", що містить у собі загальні знання про інформацію, типи 
інформаційних ресурсів, види інформаційної діяльності, принципи функціонування комп'ютерної 
техніки, алгоритми інформаційного моделювання, використання ІКТ повинна починатися при вивченні 
загальноосвітнього курсу інформатики. Сукупність цих знань сьогодні розглядається як частина 
загальної культури сучасної людини і називається інформаційною культурою. Крім цього, інформаційна 
культура має на меті освоєння основних інформаційних технологій загального призначення: обробку 
текстової, числової і графічної інформації, роботу з базами даних і електронними таблицями, основи 
телекомунікацій.  

Перераховані вище ІКТ мають універсальне застосування, можуть використовуватися фахівцями в 
різних професійних галузях і забезпечують основні види інформаційної діяльності людини — збір, 
обробку, передачу, зберігання інформації. Засоби ІКТ, що мають універсальне застосування, будемо 
називати універсальними.  

Широке застосування також знаходять і спеціалізовані засоби ІКТ, розроблені для використання в 
конкретних предметних галузях — математика, фізика, біологія, філологія і т.д. До них можна віднести, 
наприклад, різні засоби ІКТ для інформаційного моделювання в предметній галузі, що відображають її 
специфіку, засоби для організації й обробки результатів експериментів у природничих науках і т.д.  

Вивчення спеціалізованих засобів ІКТ повинне знайти місце в блоці предметних дисциплін 
державного стандарту.  

На жаль, далеко не всі фахівці з методики викладання конкретних предметів досить підготовлені в 
галузі застосування ІКТ. Тому питання застосування ІКТ у викладанні конкретних предметів можуть 
розглядатися в окремих курсах серед курсів на вибір.  

Серед цих напрямків найбільш важливим для професійної підготовки вчителя є методика 
використання універсальних засобів ІКТ у діяльності вчителя.  

Розглядаючи можливості засобів ІКТ у навчанні, необхідно систематизувати спектр засобів ІКТ, 
пропонуючи їх типізацію. Зазвичай використовуються типізація засобів ІКТ для навчання за технічними 
ознаками – на програмні та апаратні, за функціональними ознаками – такі, що використовуються у 
навчанні, інструментальні, сервісні, контролюючі та ін. 

Найчастіше засоби ІКТ класифікуються за способом їхнього застосування. Так, Роберт І.В. [3] 
пропонує наступну класифікацію засобів ІКТ за способом використання в діяльності вчителя:  

− використання як засіб навчання, що удосконалює процес викладання;  
− як інструмент пізнання навколишньої дійсності і самопізнання;  
− як засіб розвитку особистості студента;  
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− як об'єкт вивчення в рамках освоєння курсу інформатики;  
− як засіб інформаційно-методичного забезпечення і керування навчально-виховним процесом;  
− як засоби комунікацій;  
− як засіб автоматизації процесів обробки результатів експерименту та управління;  
− як засіб автоматизації процесів контролю, корекції, результатів навчальної діяльності, тестування і 

психодіагностики;  
− як засіб організації інтелектуального дозвілля.  

Під засобами ІКТ будемо розуміти програмно-апаратні засоби і пристрої, що функціонують на базі 
мікропроцесорної, обчислювальної техніки, а також сучасні засоби і системи інформаційного обміну, що 
забезпечують операції по збору, продукуванню, накопиченню, збереженню, обробці, передачі 
інформації.  

Багато дослідників визначають діяльність людини, пов'язану зі збором, накопиченням, обробкою і 
використанням інформації, як інформаційну діяльність. Ми визначимо інформаційну діяльність як 
діяльність людини, об'єктом якої є інформаційний ресурс. Види інформаційної діяльності людини 
інваріантні конкретним предметним галузям. Способи організації пошуку навчальної інформації, 
інформаційної взаємодії в комп'ютерних мережах, обробки інформації за допомогою програмних засобів 
навчального призначення і не залежать від спеціальності вчителя.  

На основі аналізу різних психологічних концепцій структури особистості можна виділити 
відповідність між функціональними механізмами психіки (здійснюючими процеси сприйняття, 
мислення, пам'яті і т.д.) і процесами збору, збереження, переробки й управління інформацією.  

Т.Б. Захарова [4] виділила наступні загальні види інформаційної діяльності:  
• пошук інформації;  
• представлення інформації;  
• передача інформації;  
• обробка інформації;  
• перетворення;  
• збереження;  
• систематизація, класифікація;  
• використання інформації.  
Т.Б. Захарова використовує запропоновану типізацію як основу для профільної диференціації змісту 

підготовки школярів з інформатики. Пропонується формувати зміст прикладних профільних курсів на 
основі глибокого розгляду одного з видів інформаційної діяльності.  

Уточнимо типізацію Т.Б. Захарової. На нашу думку можна виділити чотири загальні види 
інформаційної діяльності вчителя:  

• збір (одержання, пошук) інформації — діяльність щодо з'єднання інформації з різних джерел у 
єдину систему;  

• передача інформації — діяльність з переміщення інформації в просторі між учасниками 
педагогічного процесу; 

• обробка (перетворення) інформації — діяльність, у результаті якої інформація перетвориться з 
однієї форми в іншу;  

• збереження інформації — діяльність щодо переміщення інформації в часі.  
І.В. Роберт [2], уточнюючи види інформаційної діяльності, що застосовуються в освіті, вводить 

поняття інформаційно-навчальної діяльності: це діяльність, заснована на інформаційній взаємодії між 
студентом (студентами), викладачем і засобами нових інформаційних технологій, спрямована на 
досягнення навчальних цілей. При цьому передбачається виконання наступних видів діяльності:  

− реєстрація, збір, накопичення, збереження, обробка інформації про досліджувані об'єкти, явища, 
процеси;  

− передача досить великих обсягів інформації, представленої в різних формах;  
− інтерактивний діалог — взаємодія користувача з програмною (програмно-апаратною) системою, що 

характеризується реалізацією більш розвинених засобів ведення діалогу при забезпеченні можливості 
вибору варіантів змісту навчального матеріалу, режиму роботи;  

− керівництво реальними об'єктами;  
− керівництво відображенням на екрані моделей різних об'єктів, явищ, процесів, у тому числі й тих, 

що реально протікають у певний момент;  
− автоматизований контроль (самоконтроль) результатів навчальної діяльності, корекція за 

результатами контролю, тренування, тестування.  
Розглянемо зміст компонентів діяльності вчителя з урахуванням останніх досягнень в галузі ІКТ.  
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Конструктивний компонент припускає діяльність, пов'язану з побудовою уроків, позакласних заходів 
у визначених умовах. Для збору і пошуку інформації для занять доцільно використовувати різні види 
засобів нових інформаційних технологій: бази даних, інструментальні програмні засоби (ІПЗ), ресурси 
Інтернет і т.д. Комп'ютер так само може виступати як засіб навчання при використанні програмних 
засобів навчального призначення й інших видів ІКТ. Підготовка педагогів у цьому напрямку передбачає 
оволодіння ними експертно-аналітичною діяльністю з оцінки програмних засобів навчального 
призначення й оволодіння способами створення програмних засобів навчального призначення на базі 
найсучасніших ІКТ: технології мультимедіа, використання комп'ютерних мереж.  

Дослідницький компонент діяльності вчителя включає дії, що належать до процесу накопичення 
нових знань про педагогічні цілі і засоби їхнього досягнення, про стан об'єктів і суб'єктів педагогічного 
впливу на різних стадіях рішення педагогічних задач, про психологічні особливості учнів, педагогів та 
інших суб'єктів педагогічної системи.  

Частиною дослідницького компонента є вміння знаходити нові знання, вміти досліджувати власну 
діяльність і перебудовувати її на основі нової наукової і навчальної інформації, отриманої з різних 
джерел. Тобто виконання дослідницької функції припускає вміння одержання різної інформації про 
учнів, про стан навчально-виховного процесу й інших видів інформації; аналіз відповідей учнів, їхніх 
знань, умінь, навичок; наявність навичок роботи з різними інформаційними джерелами, зокрема з 
телекомунікаціями, для пошуку й обміну потрібною інформацією. У багатьох випадках найбільш 
доцільне використання засобів ІКТ як на етапі збору, так і аналізу й обробки інформації.  

Проектувальний компонент діяльності викладача припускає перспективне планування навчально-
виховного процесу при реалізації можливостей комп'ютера автоматизувати процеси інформаційно-
методичного забезпечення. Це потребує від учителя вміння моделювати, створювати моделі навчання 
відповідно до розвитку педагогіки, психології, інформатики. Таким чином, проектувальний компонент 
пов'язаний з розробкою конкретних технологій навчання, у тому числі, й інформаційних.  

Комунікативний компонент діяльності викладача включає дії, зв'язані із взаєминами в навчально-
виховному процесі різних його суб'єктів. При цьому широке застосування набувають засоби передачі 
інформації — комп'ютерні мережі. Сучасні можливості комп'ютерних мереж забезпечують можливість 
дистанційної освіти, коли вся інформаційна взаємодія між учителем і учнями відбувається через мережу.  

Організаторський компонент діяльності вчителя включає дії, пов'язані з організацією навчально-
виховного процесу. Вчитель повинен уміти організувати самостійну, групову й індивідуальну роботу 
учнів за допомогою ІКТ, а також контроль, управління навчально-виховним процесом за допомогою 
програмних засобів. Крім цього, вчитель повинен використовувати засоби ІКТ в організації роботи 
навчального закладу.  

Для аналізу можливостей засобів ІКТ у виконанні інформаційної діяльності вчителя пропонується 
типізація засобів ІКТ за видами забезпечення інформаційної діяльності учителя на засоби збору, 
обробки, зберігання та передачі інформації. 

Зупинимося на типізації новіших засобів ІКТ та перспективах їх використання в освіті. 
У галузі засобів збору інформації необхідно відзначити широке розповсюдження сучасних пристроїв 

введення аудіо-візуальної інформації – сканерів, цифрових фото- та відеокамер, графічних планшетів, 
систем кодування звуку та зображень.  

Учитель повинен володіти засобами сканування та розпізнавання тексту, оскільки підготовка 
інформаційного матеріалу та трансформація його в придатну для обробки та відтворення форму за 
допомогою засобів ІКТ, – важливий компонент його інформаційної діяльності. 

Аналіз різноманітних мультимедійних програмних засобів навчального призначення дозволив 
виділити їх наступні можливості: 

• Об’єднання аудіовізуальної інформації, що представлена в різних формах (графіка, звук, текст, 
анімація, відеофрагменти) в кадри, що є структурними одиницями мультимедіа-програм. 

• Можливість користувача добирати в інтерактивному режимі необхідну інформацію. 
• Наявність гіперзв’язків, що дозволяють переходити від одного слова або фрази до іншого кадру. 
• Можливість обробки інформації, що вводиться користувачем. 
Поява засобів синтезу реалістичних тривимірних зображень у реальному часі – велике досягнення в 

галузі, що тільки-но робить перші кроки, але має великі перспективи – технологія віртуальної реальності. 
Віртуальна реальність забезпечує ілюзію входження і присутності у "віртуальному світі". Тривимірна 

графіка застосовується при вивченні геометрії, інженерної графіки, моделюванні керування 
різноманітними транспортними засобами. Ведуться роботи в галузі розробки тривимірних інтерфейсів. 

Надзвичайний інтерес викликає синтез можливостей тривимірної графіки та телекомунікаційних 
систем, що дає нові форми інформаційної взаємодії користувачів комп’ютерних мереж. 

У наш час з’являються нові технології збору інформації. Наприклад, починають широко 
застосовуватися технології синтезу та розпізнання голосу. Голосове керування застосовується в 
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комп’ютерних системах уже давно, однак задовільна якість розпізнання мови потребує великих 
обчислювальних можливостей комп’ютера, що стає досяжним лише зараз. Широке використання в 
комп’ютерних інтерфейсах розпізнання голосу приведе до більш якісної реалізації систем віртуальної 
реальності, дозволить у багатьох випадках відмовитися від такого пристрою введення, як клавіатура.  

Розвиток технологій обробки інформації в наш час призвів до появи розподілених  систем обробки 
інформації, до підвищення якості архітектури "клієнт-сервер". 

Архітектура "клієнт-сервер" забезпечує високу швидкість виконання програм, надійність зберігання 
інформації та її актуальність. Концепція централізованого виконання програм на сервері може змінити 
систему використання ІКТ в освіті, тому що вирішує багато проблем у розповсюдженні програмних 
засобів ІКТ. Зараз склалася ситуація, коли загальноосвітні школи не можуть дозволити собі придбати 
необхідне для одночасної роботи десятків учнів кількість екземплярів програмних продуктів. 

Нарешті потрібно особливо виділити появу засобів візуальної розробки мультимедіа-програм, 
доступних непрофесіоналам. Деякі з цих засобів відтворюють інформаційні моделі окремих предметних 
областей. Це дає змогу викладачам самим розробляти програмні рішення в галузях, традиційно складних 
для самостійної програмної реалізації, наприклад, моделюванні фізичних експериментів. З’являється 
можливість суміщення, з одного боку, доступних через глобальні мережі програмних продуктів, 
створених професіоналами, таких, що реалізують найсучасніші  досягнення в галузі ІКТ, і методики  
викладання предмету, і, з іншого боку, створених самим викладачем за допомогою  візуальних засобів 
розробки програмних засобів, що реалізують авторську методику. 

Таким чином, аналіз новітніх засобів ІКТ продемонстрував, що вчителю в професійній діяльності 
необхідно: 

• застосовувати сучасні апаратні засоби введення інформації – сканери, цифрові камери, графічні 
планшети, пристрої для підготовки текстової, графічної, звукової та відеоінформації до використання в 
навчальному процессі; 

• застосовувати інформаційно-пошукові системи, банки даних, розподілені ресурси Інтернет для 
добору навчально-методичної інформації; 

• використовувати бази даних для зберігання структурованої інформації та електроні документи з 
гіперзв’язками для зберігання інформації вільної структури та складності в ієрархії; 

• застосовувати засоби ІКТ на базі технології мультимедіа для візуалізації об’єктів, процесів та явищ, 
що вивчаються; 

• розробляти мультимедійні програмні засоби учбового призначення за допомогою інструментальних  
систем; 

• використовувати розподілену обробку навчально-методичної інформації в локальних і глобальних 
інформаційних мережах на базі архітектури "клієнт-сервер"; 

• використовувати можливості операційних систем та розширені можливості систем "віртуальний 
клас" для організації інформаційної навчальної взаємодії; 

• здійснювати безпосередню інформаційну взаємодію між учасниками навчального процесу з 
використанням електронної пошти, телеконференцій. 

Можливості широкого застосування новітніх засобів ІКТ в освіті зумовлюють необхідність 
подальшого розвитку змісту підготовки викладачів до застосування ІКТ на основі типізації засобів ІКТ за 
видами інформаційної діяльності. 

Отже, із зазначеного вище можна зробити наступні висновки: 
1. Засоби ІКТ типізуються за видами інформаційної діяльності на засоби збору інформації, передачі 

інформації, обробки інформації, збереження інформації. Така типізація дозволяє визначити зміст 
інваріантної (щодо профілю спеціальності педагога) складової підготовки до застосування ІКТ у 
професійній діяльності і розробити структуру підготовки, що не мінюється, незважаючи на швидкий 
розвиток засобів ІКТ. При цьому вибір виду інформаційної діяльності як ознаки типізації засобів ІКТ 
дозволяє розглядати засоби ІКТ інваріантно щодо напрямків їхнього використання.  

2. Аналіз технологічних можливостей новітніх засобів ІКТ дозволив визначити перспективи їх 
використання у професійній діяльності вчителя з метою її покращення (використання засобів мережевих 
технологій, мультимедійних програмних засобів начального призначення та ін.), що зумовлює 
необхідність зміни змісту підготовки викладачів до застосування ІКТ адекватно: сучасним досягненням 
науково-технічного прогресу в галузі ІКТ. 

Напрямками подальших наукових пошуків є систематизація й узагальнення процесу розробки і 
проектування інформаційних і комунікаційних інноваційних технологій в навчанні студентів вузів, 
здійснення комплексного впровадження засобів ІКТ та виявлення ефективності їх практичного 
використання в навчальному процесі. 
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видам информационной деятельности. 

В статье определяется содержание компонентов деятельности учителя с учетом новейших 
достижений в области информационно-коммуникативных технологий, создается классификация 

средств ИКТ.  

Goncharova O.N. Modern information-communicative technologies typization by information activity. 

The article defines the contents of teacher’s activity in view of the newest accomplishments in information and 
communicative technologies. Classified also are the means of ICT. 
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ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ – ШЛЯХ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ 
ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ 

У статті обґрунтовується важливість художньо-творчої діяльності для розвитку творчих якостей 
особистості.  

Глобальні зміни в різних сферах життєдіяльності, динамічність і глибина перетворювань 
навколишньої дійсності, розширення інформаційного простору впливають на зростання активності 
людини в усвідомленні особистісно значимих та світових процесах. Реальна ситуація існування людини 
у сучасному світі потребує його якісних змін. Тому актуальною є проблема розвитку творчих якостей 
особистості, формування креативності, виховання духовності, самореалізації і саморозвитку.    

Вчені  різних країн визнають велике значення не тільки у художньо-естетичному, але й у загальному 
розвитку особистості. Накопичені вітчизняними та іноземними дослідниками факти дозволяють 
припустити, що художньо-естетична діяльність дитини позитивно впливає на розвиток інтелектуальних 
та творчих здібностей. Таким чином, залучення до мистецтва є потужним засобом впливу на становлення 
та розвиток особистості. 

Художньо-естетичне виховання складається з трьох основних видів діяльності: 
− знайомство з художнім твором; 
− отримання мистецтвознавчих знань; 
− художня творчість. 

У дослідженнях з психології мистецтва і художньої творчості особистісні характеристики 
розглядаються як умова успішних занять мистецтвом, але не досить уваги приділяється впливу 
мистецтва на зміну особистісних характеристик. Тому на сучасному етапі актуальною проблемою 
художньо-естетичного виховання є дослідження психолого-педагогічних механізмів формування 
особистості засобами мистецтва. 

Сучасне поняття "мистецтво" має декілька значень. По-перше, мистецтво – це майстерність, по-друге, 
–  творчість за законами краси, по-третє, – це художня творчість. У цьому значенні мистецтво розуміють 
як частину духовного життя суспільства і форму суспільної свідомості. 

У зв’язку з цим мистецтво є найбільш ефективним засобом виховання творчої особистості і 
допомагає виявленню особистісного "я", емоційному розкріпаченню, дає можливість самостійної 
реалізації у процесі художньої діяльності. 

На особливу роль мистецтва вказують не тільки теоретики художнього виховання, але й американські 
діячі науки. К. Тейлор, який вивчає природу наукової творчості, пише: "Я вже неодноразово 
стверджував, що скоріше науці є чого повчитися у мистецтва, ніж навпаки… Художнє виховання, 
можливо, більш цінне у вік науки, ніж це визнають. На відміну від виховання наукового, художнє 
виховання завжди ставило заохочення і розвиток творчості одним із головних завдань" [1: 9].  

Думка про взаємозв’язок різних здібностей, а саме математичних і художніх, підтверджується 
історичними фактами. Математик С. Ковалевська була відома і як письменниця, поет В. Бенедиктов 
видав популярну книгу з арифметики, англійський математик Ч.Л. Доджсон під псевдонімом Льюїса 
Керрола написав популярну дитячу книгу "Аліса в країні чудес", драматург А.С. Сухово-Кобилин 
отримував нагороди за праці з математики. 

Найвидатніші вчені-фізики і математики вказують на твори мистецтва, імена улюблених авторів як 
джерело   творчого   натхнення,   зосередженості   всіх   сил   інтелекту,   яскравих   емоційних   вражень. 

 А. Ейнштейн писав: "Мені особисто відчуття найвищого щастя дають витвори мистецтва. З них я 
черпаю духовного блаженства більше, ніж із жодної іншої галузі. Достоєвський дає мені більше, будь-
якого наукового мислителя, більше від Гаусса" [2: 132]. 

Про необхідність художньо-естетичного виховання  всіх дітей стверджують і сучасні наукові 
дослідження про роботу лівої та правої півкуль головного мозку і зв’язку однієї з них з емоційною, 
образною особливістю мислення, а іншої – з логіко-розумовою діяльністю. 

Таким чином, наслідки спілкування людини з мистецтвом можна розглядати не тільки як джерело 
здібності сприймати і створювати прекрасне, а й як засіб розвитку універсальних творчих здібностей. 

Доведено (В.В. Давидов, О.М. Леонтьев, Г.І. Щукіна), що провідні фактори формування особистості 
становлять діяльність і спілкування. Тому на художньо-естетичний розвиток школярів має значний 
вплив спілкування учнів з мистецтвом, активізація й організація їх художньої діяльності. Вирішальну 
роль у цьому процесі має відігравати вчитель-вихователь. 

Художньо-естетична діяльність є важливим елементом педагогічного процесу. Через цю діяльність: 
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− здійснюється знайомство дитини з національними та світовими надбаннями культури, які 
знайшли своє відображення у різних видах мистецтва; 

− розвиваються розумові здібності учнів, їх інтелект; 
− збагачується емоційна сфера і культура почуттів; 
− формується система моральних цінностей; 
− з’являються можливості вибору дитиною виду і жанру мистецтва для творчості; 
− розвиваються художні смаки, здібності, естетичні переваги. 
Художня діяльність є досить універсальною, тому що складається з органічно пов’язаних між собою 

видів діяльності у різних видах мистецтва: в літературі, у музиці, в образотворчому мистецтві.  
Для обстеження схильності дитини до різних видів  художньо-творчої діяльності може допомогти  

тест-анкета . 
Дитина має музичний талант, якщо вона: 
− любить музику і музичні записи, завжди прагне потрапити туди, де можна послухати музику; 
− дуже швидко і легко відгукується на ритм і мелодію, уважно дослухається до них, легко 

запам’ятовує; 
− навчилася або вчиться грати на якомусь музичному інструменті; 
− співає або грає на музичному інструменті, вкладає у виконання багато почуттів та енергії, а 

також свій настрій; 
− створює власні мелодії. 
Художні здібності дитини виявляються, якщо вона: 
− не знаходячи слів, звертається до малюнка або ліплення, щоб висловити свої почуття або настрій; 
− у своїх малюнках і композиціях відтворює розмаїття предметів, людей, тварин, не замикається на 

відображенні чогось досить вдалого; 
− серйозно ставиться до творів мистецтва, стає вдумливою і надто серйозною, коли її увагу 

привертає мистецький твір або краєвид; 
− коли має вільний час, охоче ліпить, малює, креслить, комбінує матеріали і фарби; 
− прагне створити твір ужиткового призначення – прикрасу для дому, одягу тощо; 
− не боїться висловити особисту думку щодо класичних творів, причому вдається до спроби 

критикувати їх, наводячи досить дотепні аргументи. 
У дитини є літературне дарування, якщо вона: 
− розповідаючи про щось, вміє дотримуватись обраного сюжету, не губить основну думку; 
− любить фантазувати або імпровізувати на тему реальної події, причому надає події чогось нового і 

незвичайного; 
− вживає в усних і письмових розповідях слова, які добре передають емоційний стан, переживання і 

почуття героїв сюжету; 
− зображує персонажів своїх фантазій живими і цікавими; любить на самоті писати оповідання, 

вірші, не боїться почати писати роман про власне життя. 
Артистичний талант виявляється у дитини, якщо вона: 

− часто, коли їй бракує слів, виявляє свої почуття мімікою, жестами, рухами; 
− прагне викликати емоційні реакції в інших, коли із захопленням про щось розповідає; 
− змінює тональність і вираз голосу, невільно наслідуючи людину, про яку розповідає; 
− з великим бажанням виступає перед аудиторією, причому прагне, щоб глядачами були дорослі; 
− із вражаючою легкістю "передражнює" чиїсь звички, пози, вислови; 
− пластична й відкрита всьому новому; 
− любить і розуміє значення красивого або характерного одягу [3: 72] 

У процесі здійснення художньо-творчої діяльності відбувається усвідомлення ставлення людини до 
дійсності, своєї соціальної значущості, закріплюється впевненість у собі. Знання, навички, які отримані в 
процесі художньої творчості, людина може перенести в трудову, навчальну, соціальні сфери, побут і 
спілкування, надати їм естетичного характеру.  

Залучення дітей і підлітків до мистецтва буде стимулювати розвиток усіх здібностей, тому що воно з 
одного боку є засобом активізації універсальних здібностей, а з іншого – це специфічна форма пізнання 
дійсності, невід’ємна частина художньої культури. 

Активізація спілкування з мистецтвом в різних формах в підлітковому віці необхідна через 
психофізіологічні і соціальні змін цього періоду. За допомогою мистецтва підліток може побачити світ у 
минулому, теперішньому і майбутньому, виходячи за рамки особистісного досвіду. Сила мистецтва ще і 
в тому, що воно безпосередньо впливає на почуття і свідомість, оперуючи не абстрактними висновками, 
а живою силою прикладу. 

Специфічну роль мистецтва у формуванні світогляду  відзначив Л.С. Виготський. Він вважав, що за 
допомогою мистецтва особистісні  сфери залучаються до процесу здійснення суспільних цілей і завдань. 
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Мистецтво – своєрідна модель людської культури, концентрований ідеал епохи, тому залучення до 
мистецьких цінностей впливає на розвиток потреби в активній діяльності за законами краси. А це 
особливо важливо у підлітковому віці, коли на перший план виступає потреба в практичній дії. 

Цю потребу найбільш повно можна реалізувати в художньо-творчій діяльності, яка припускає 
розвиток активності, самостійності мислення, уяви, виховання емоційної і вольової сфер у процесі 
спілкування з мистецтвом. Отримання знань, умінь і навичок у сфері художньої діяльності здійснюється 
з урахуванням у дітей потреби і прояву здібностей самостійно вирішувати творчі завдання, що активізує 
розвиток креативності.  

Таким чином, залучення дітей до мистецтва у різних формах, у тому числі до художньо-творчої 
діяльності, є актуальним завданням сучасної системи виховання та освіти, тому що в процесі художньої 
діяльності: 

− розвивається креативність як універсальна загальна здібність до творчості, яка необхідна у будь-
якій продуктивній діяльності; 

− розуміється сутність процесу створення витвору мистецтва, здійснюється пізнання його 
глибинних ідей, адекватне сприйняття; 

− поглиблюється вивчення програмного матеріалу предметів естетичного циклу; 
− підвищується рівень духовної культури підлітків; 
− удосконалюються морально-естетичні якості особистості; 
− ефективніше здійснюється процес саморозвитку, самовиховання та самоактуалізації особистості 

школярів. 
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Гужанова Т.С. Художественно-естетическая деятельность – путь к развитию творческих 
качеств личности. 

В статье обосновывается важность занятий художественно-эстетической деятельностью для 
развития творческих качеств личности. 

Guzhanova T.S. Artistic-esthetical Activity as a Way  to Develop  the Creativity of  a Person. 

The article emphasizes the  importance of the artistic- esthetical  activities for the development of the creative  
qualities for the creative  qualities of a person.  
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ЗНАННЯ ПРО СТРУКТУРНУ РІВНЕВІСТЬ РЕЧОВИНИ  –  У ВИЩУ ШКОЛУ 

Відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти, у природничих навчальних 
предметах виокремлено єдину наскрізну змістову лінію "Рівні і форми організації живої і неживої 
природи", яка конкретизується в хімічній компоненті як "Рівні організації речовини". З метою 

забезпечення змістової єдності між усіма ланками хімічної освіти в Україні у науковому хімічному 
змісті вищої школи є всі можливості для впровадження й формування знань про рівні структурної 

організації речовини. 

Концепція побудови змісту сучасної хімічної освіти у вищій школі України базується на двох 
стержневих ідеях: сприянні формування наукового світогляду студентів та встановленні залежності 
властивостей хімічних речовин від їх будови. 

Відповідно до програми вивчення хімії студентами природничих спеціальностей вищих навчальних 
закладів, формуванню наукового світогляду сприяє насамперед  розкриття сутності хімічної форми руху 
матерії, вивчення діалектичних зв’язків хімії з фізикою та біологією, встановлення належного місця хімії 
серед інших природничих  дисциплін [1]. Такий підхід базується на знаннях, одержаних студентами ще в 
середній  загальноосвітній  школі.  

Нині, відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти,  у природничих 
навчальних предметах виокремлено єдину наскрізну змістову лінію "Рівні і форми організації живої і 
неживої природи", яка конкретизується в хімічній компоненті як "Рівні організації речовини" [2; 3]. З 
огляду на це, хімічна форма руху матерії вивчається в середній школі через з’ясування її структурної 
дискретності, організаційної рівневості та особливостей взаємодії з іншими формами руху матерії. Проте 
в науковому змісті курсу хімії вищої школи, що є завершальним етапом хімічної освіти, такі знання  
відсутні. Це порушує змістовий зв'язок між нижчими й вищими ланками хімічної освіти, втрачають свою 
універсальність такі принципи побудови змісту хімічної освіти, як  неперервність і наступність у 
здобутті освітніх та кваліфікаційних рівнів. Забезпечення змістової єдності різних ланок хімічної освіти 
зобов’язує укладачів навчальних програм, авторів підручників і методичних посібників для вищої школи 
й викладачів хімії вищих навчальних закладів до посилення  уваги до цього питання.  

Проблема структурної організації речовини привертала й привертає увагу багатьох учених – хіміків, 
біологів, філософів. Серед них – В.Г. Афанасьєв, Дж. Бернал, Р.В. Гарковенко, Ю.П. Гетьманчук, 
Б.М. Кедров, В.О. Ковтуненко, Ж.-М. Лен, О.О. Макареня, М.С. Мірошниченко, В.Л. Обухов, 
В.А. Яблоков. Ієрархія рівнів організації речовини та їх визначальна  роль при здійсненні речовинами 
біологічних функцій враховується не лише в хімії, а й у фізіології, медицині, фармакології. 

У методичній літературі відомості про структурну організацію речовини та її рівні з’явилися 
наприкінці 70-х років ХХ ст. Було доведено роль цих знань на етапі узагальнення та запропоновано 
внести їх до навчальної програми з хімії (Н.М. Буринська, Л.П. Величко, В.П. Гаркунов, В.Н. Говоров,  
В.М. Дедович, Е.А. Морозова, Н.І. Пилипко, А.В. Степанюк, Н.Н. Чайченко та В.І. Шулдик). Хімічні 
властивості речовин було пояснено з позицій їх належності до рівня організації (Г.І. Шелінський), було 
зроблено спроби розглядати речовини за рівнями їх організації (Н.М. Буринська, Л.П. Величко, 
Р.Г. Іванова, Н.Є. Кузнєцова, В.С. Полосін, Л.О. Цвєтков). Переважна більшість  методистів 
підкреслюють  світоглядне значення знань про рівні структурної організації речовини. 

Що ж таке структурна організація матерії? У науці це поняття розглядається як єдність складу, 
будови та зумовлених ними властивостей і біологічних функцій матеріальних об’єктів. Філософська 
думка структурує  кожну окрему форму руху матерії на притаманні їй рівні структурної організації. 

Поняття "рівень структурної організації" трактується як ступінь розвитку (досконалості) структури 
речовини.  

Найбільш адекватною сучасному стану розвитку науки є класифікація рівнів структурної організації 
хімічної форми руху матерії, в якій атомний рівень продовжується  молекулярним, а той,  у свою чергу, 
дає початок полімерному рівню. Вони тісно пов’язані з граничними філософськими рівнями структурної 
організації фізичної та біологічної форм руху матерії, а саме – з рівнем елементарних частинок (фізична 
форма руху) та клітинним рівнем (біологічна форма руху). Цілісність знань про рівні структурної 
організації форм руху матерії є переконливою ілюстрацією єдності матеріального світу. Вони 
забезпечують ширшу можливість виявлення діалектичних зв’язків між окремими дисциплінами 
природничого циклу. 

Серед носіїв рівнів структурної організації хімічної форми руху матерії називаються такі [4]: 
− атомний рівень – атоми, немолекулярні структурні сполуки; 
− молекулярний рівень – молекулярні частинки, міжмолекулярні структурні сполуки; 
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− полімерний рівень – макромолекули, сітчасті полімери, надмолекулярні структури. 
Окрім класифікації рівнів структурної організації хімічної форми руху матерії, в сучасній науковій 

літературі встановлені й систематизовані ознаки кожного окремого рівня [5; 6].  Атомний рівень 
структурної організації матерії характеризуються взаємозалежністю між властивостями електронів 
атомів, характером їх розподілу навколо атомних ядер та кількісними можливостями взаємодії атомів 
між собою, їх просторовим розташуванням. Об'єднання атомів між собою здійснюється за допомогою 
гомеополярних (ковалентних), йонних, міжмолекулярних, кріогідратних сил, сил водневих зв'язків та 
резонансної взаємодії.      

Речовинам молекулярного рівня організації матерії притаманні такі ознаки, як ковалентний тип 
зв’язку між атомами в молекулах, сталий склад молекул, стала молекулярна маса, наявність певної 
конфігурації та конформацій. 

 Для речовин полімерного рівня характерні ковалентний та міжмолекулярний типи зв’язку; 
відсутність сталого значення відносної молекулярної маси; конституція, яку неможливо пояснити без 
введення понять про ступінь полімеризації, розгалуженість та регулярність; конфігурація, яка 
доповнюється уявленнями про тактичність; складніші  конформаційні форми – сегменти, клубки, спіралі 
тощо. Конформації, як одна з ознак молекулярного й полімерного рівнів організації матерії, є проявом 
багатоманітності органічних речовин. Речовини полімерної будови – білки й нуклеїнові кислоти – є 
основою для переходу від неживої природи до живої. Особливості просторової будови цих біополімерів 
зумовлюють виникнення біологічних функцій, притаманних живим організмам. 

Щодо методики формування знань про структурну рівневість речовин, то впровадження знань про 
рівні структурної організації речовин у курс хімії вищої школи не повинне обмежуватися лише вступною 
частиною. Весь процес дослідження структури речовин, їх властивостей і біологічних функцій, а також 
класифікування сполук має спиратися на ці знання. Зокрема, вивчення органічних речовин слід 
розпочати з їх класифікації за рівневим структурним принципом, а саме закцентувати увагу студентів на 
їх належності до молекулярного й полімерного рівнів. Знання, одержані студентами під час вивчення 
курсу хімії  загальноосвітньої школи, дають можливість встановити відмінності між рівнями. 
Пропонуємо для цього скористатися таблицею 1: 

                                                                                                                              Таблиця 1 
Порівняння характерних ознак молекулярного і полімерного рівнів 

структурної організації речовин 
 

Ознака структури Молекулярний рівень Полімерний рівень 
Структурні одиниці Молекули Макромолекули 
Склад і відносна молекулярна 
маса 

Сталі Змінні (крім білків і нуклеїнових 
кислот) 

Хімічний склад Визначається видом і кількістю 
атомів у молекулі 

Структурні ланки (зі своїм якісним 
складом); визначається ступенем 
полімеризації 

Електронна будова (тип 
хімічного зв’язку) 

Ковалентний зв'язок Ковалентний і міжмолекулярний 
зв'язок 

Тип кристалічної ґратки Молекулярна Молекулярна 
Хімічна будова Ланцюгова,  розгалужена, 

циклічна.  Наявність 
структурних ізомерів 

Ланцюгова, розгалужена, сітчаста.  

Просторова будова Конформації, просторові 
ізомери 

Конформації, просторові ізомери 

 
Розпочинаючи вивчення кожного окремого класу органічних сполук, слід визначити, до якого рівня 

структурної організації він належить, якими структурними одиницями представлений, які ознаки 
структурної організації йому  притаманні. 

У заключній частині курсу слід звернути увагу студентів на те, що полімерний  рівень структурної 
організації хімічної форми руху матерії продовжується клітинним рівнем біологічної форми руху, тобто 
проілюструвати на цьому матеріалі структурну цілісність матеріального світу, діалектичні зв’язки хімії 
та біології.   

Підсумовуючи сказане, зазначимо, що збагачення наукового змісту хімічної освіти у вищій школі 
відомостями про рівні структурної організації хімічної форми руху матерії, сприятиме : 

− реалізації принципів наступності й неперервності у змісті базової, повної  середньої та 
вищої хімічної освіти в Україні; 

− поглибленню загальнонаукового й філософського бачення студентами  єдності 
матеріального світу; 
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− розширенню міжпредметних знань студентів на основі встановлення діалектичних 
зв’язків хімії з іншими природничими дисциплінами; 

− усвідомленню особливостей структурної організації речовин як необхідної умови для 
виявлення ними властивостей та біологічних функцій. 
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Заблоцкая О.С. Знания о структурных уровнях вещества – в высшую школу. 

В соответствии с Государственным стандартом базового и полного среднего образования в 
естественнонаучных учебных предметах вычленена общая содержательная линия "Уровни и формы 
организации живой и неживой природы", которая конкретизируется в химической компоненте как 

"Уровни организации вещества". Для обеспечения содержательного единства всех звеньев химического 
образования в Украине в научном химическом содержании высшей школы есть все возможности для 

внедрения и формирования знаний об уровнях структурной организации вещества. 

Zablotska O.S. Knowledge of substance structural levels to implement in higher school.  

According to State Standard of Basic and Complete Secondary Education, in natural science educational 
subjects a common substantial line "Levels and forms of organization of an alive and lifeless nature" is 
isolated, which is detailed in a chemical component as "Levels of organization of substance". To maintain 

content unity of all parts of chemical education in Ukraine in the scientific chemical contents of higher school 
there a exist all opportunities for introduction and formation of knowledge about levels of structural 

organization of substance. 
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ОРГАНІЗАТОРСЬКА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЛІТНЬОМУ ОЗДОРОВЧОМУ ТАБОРІ 

У статті розглядаються організаційні основи педагогічної діяльності у літньому оздоровчому таборі. 
Подано поради щодо організації самоврядування.  

Створення в 90-ті роки незалежної Української держави сприяло демократизації суспільного життя. 
Нові соціально-економічні умови потребують і адекватних перетворень у сфері національного виховання 
й підготовки педагогічних кадрів відповідно до положень Законів України "Про освіту", "Про загальну 
середню освіту", "Про вищу освіту", Концепції національного виховання, Концепції виховання дітей і 
молоді у національній системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті. В 
останні роки широко запроваджуються інноваційні технології літнього відпочинку та оздоровлення 
дітей, що вимагає підготовки висококваліфікованих, професійно підготовлених вихователів, спроможних 
творчо працювати, продуктивно організовувати діяльність. На сучасному етапі в педагогічній літературі 
широко обговорюються питання організаторської діяльності й організаторських здібностей і вмінь. 

Орієнтація на світові стандарти в умовах входження в ринкові відносини української держави 
передбачає новий підхід до підготовки вихователів оздоровчих таборів і формування у них необхідних 
умінь. 

Різноманітні шляхи вдосконалення педагогічної майстерності запропоновано у працях 
О.О. Абдулліної, І.Д. Беха, І.А. Зязюна, Ю.Н. Кулюткина, О.Г. Мороза, М.М. Поташника, 
А.В. Петровського, Л.Ф. Спіріна, Р.П. Скульського, Н.М. Тарасович, Н.Є. Щуркової. Дослідники 
останнього десятиліття все більше приділяють уваги озброєнню студентів не стільки технікою 
(навичками), скільки методикою (вміннями) виконання дії. Наприклад, О.А. Абдулліна в понятті 
"вміння" підкреслює свідоме оволодіння діяльністю. Вона вважає, що цільовий, мотиваційний, 
операційний компоненти діяльності повинні бути перш за все усвідомлені, а тому вміння виконувати дію 
– це вищий ступінь оволодіння нею [1: 76]. Такої ж думки щодо цієї проблеми дотримуються й 
М.І. Дяченко та Л.О. Кандибович. Уміння, вважають вони, найбільш яскраво виявляються в успішному 
використанні знань і навичок, правильному застосуванні їх у  нових і складних обставинах. На відміну 
від навички, вміння передбачає чіткий самоконтроль, активність свідомості, оволодіння узагальненими 
способами виконання дій [2: 289]. 

Основи організаторської роботи, її особливості, закони й правила розглядає  О.М. Лутошкін. Він 
визначає організаторські вміння як здатність людини швидко й ефективно застосовувати на практиці 
організаторські знання, діяти з урахуванням накопиченого досвіду й певної ситуації, що склалася [3: 16]. 
При цьому організаторські знання тлумачаться ним як сукупність відомостей у галузі організаторської 
роботи, розуміння цілей, задач діяльності, знання особливостей особистості й колективу, правил 
організаторської роботи [3: 15]. 

Теоретичний аналіз вітчизняної та зарубіжної психолого-педагогічної літератури, результатів 
досліджень педагогічної діяльності дозволив встановити певні вимоги до особистості педагога як 
організатора виховного процесу. До особистості організатора висуваються наступні вимоги: 
компетентність, активність, ініціативність, наполегливість, самовладання, працездатність, 
спостережливість, самостійність, організованість, комунікабельність, здатність швидко приймати 
рішення, здатність до рефлексії, відповідальність.  

Ці якості є загальними особливостями особистості організатора. Необхідно також виділити 
специфічні властивості організатора. Специфічними властивостями організатора ми будемо називати 
психологічні особливості, що відрізняють людину, яка успішно здійснює організаторську діяльність, від 
людини, яка не проявляє схильності до цієї діяльності. Важливою з цього приводу є думка 
Л.І. Уманського. Він виділяє такі якості: психологічна вибірковість, практично-психологічна 
спрямованість розуму, психологічний такт, суспільна енергійність, вимогливість, критичність, 
схильність до організаторської діяльності [4: 92]. При цьому психологічна вибірковість (тобто здатність 
особистості найбільш повно й глибоко відображати психологію групи, що організовується в процесі 
розв'язання задачі), практично-психологічна спрямованість розуму (володіння практичною психологією, 
готовність застосовувати дані про психологічні феномени в практиці розв'язання організаторських задач) 
і психологічний такт (здатність дотримуватися у взаємовідносинах із підлеглими почуття міри, 
адекватного їх і своїм психологічним особливостям) розглядаються Л.І. Уманським як єдина тріада, що 
має назву "організаторське чуття". Такий розгляд цілком природній, оскільки психологічна вибірковість 
є вихідною для практично-психологічної спрямованості й психологічного такту. Вони спираються на 
психологічну вибірковість і в свою чергу активізують її. Саме за їх розвитком можна робити висновки 
про рівень психологічної вибірковості. 
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Інший підхід у О.М. Лутошкіна [3: 61]. Він до специфічних організаторських якостей зараховує 
організаторську чутливість, здатність до активного психологічного впливу, схильність до 
організаторської роботи, спрямованість особистості організатора, під якою автор розуміє моральне 
обличчя організатора, його громадянську зрілість, ідейну позицію). 

При подальшому розгляді цього питання ми будемо розуміти організаторську чутливість як єдність 
психологічної вибірковості, практично-психологічної спрямованості розуму й психологічного такту. 

Американський психолог А. Маслоу виділяє та описує таку характеристику, як самоактуалізація. 
Людей, які досягають успіхів у самостійній творчості й здатних до повноцінного спілкування, він назвав 
"особистостями, які самоактуалізуються". З одного боку, вони товариські, неагресивні, здатні до 
глибоких прихильностей, а з іншого – вони легко переносять самотність і проявляють незалежність, коли 
йдеться про їх принципи. Такі люди не підвладні магічному впливу кумирів, титулів і звань. 
Самоактуалізація дозволяє особистості не бути залежною від статусно-престижних характеристик інших 
людей. У процесі самоактуалізації людина намагається повністю розкрити свій творчий потенціал, 
реалізувати його в різних видах діяльності. Якщо ж нема прагнення до самоактуалізації, то людина живе, 
прикриваючись чужими авторитетами, сліпо довіряючи думкам і наказам, які надходять "згори". Таким 
чином, самоактуалізація є необхідною психологічною якістю хорошого організатора. 

Крім названих вище умінь і якостей, якими повинен володіти організатор, для успішної 
організаторської діяльності необхідні ще й знання. Це знання фундаментальних ідей, концепцій, 
закономірностей і законів функціонування педагогічних явищ, провідних педагогічних теорій, основних 
категорій і понять; сутності, принципів, змісту, форм, методів і практичного досвіду навчально-виховної 
роботи; теорії й основних принципів організаторської діяльності; загальної та вікової психології; знання, 
які відображають рівень загальної культури та наукової ерудиції вчителя; знання групи, з якою працюєш; 
справи, яку організовуєш. 

З аналізу психолого-педагогічної літератури випливає, що основою організаторських умінь є знання й 
творчий підхід учителя до організаторської роботи. Необхідно виділити також таку ознаку, як 
динамічність системи впливів, підпорядкованих певним задачам і здійснюваних у суворій логічній 
послідовності з урахуванням конкретної педагогічної ситуації. 

Під уміннями, необхідними для організаторської педагогічної діяльності, ми будемо розуміти 
цілеспрямовану динамічну систему усвідомлених дій педагога, спрямовану на організацію певної 
діяльності учнів, батьків, учителів та ін., яка ґрунтується на специфічних властивостях його особистості 
й необхідних для цього знаннях. Сформульоване таким чином поняття об'єднує в собі загальні ознаки 
поняття "вміння" й урахування специфічних особливостей організаторської діяльності педагога. З одного 
боку, уміння, необхідні для організаторської педагогічної діяльності, – це компонент діяльності будь-
якого педагога, з іншого – це дуже складне утворення, сукупність більш елементарних умінь, об’єднаних 
загальною метою. 

Структура умінь, необхідних для організаторської педагогічної діяльності, розроблена нами на основі 
глибокого вивчення й аналізу вимог до системи народної освіти, до вчителя, що ставляться Законами 
України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про вищу освіту", Концепцією виховання дітей і 
молоді у національній системі освіти, Цільовою комплексною програмою "Вчитель", Національною 
доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті; специфічних особливостей виховної організаторської 
діяльності; досвіду  кращих учителів-організаторів; психолого-педагогічної літератури з цієї проблеми. 

Можливість дослідити організаторську виховну діяльність, проаналізувати прямі й обернені 
взаємозалежності, які існують між її елементами, дозволяє виділення в структурі професійних умінь, що 
формуються у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності, компонентів за функціями 
організаторської діяльності вихователя у літньому оздоровчому таборі. 

У структурі умінь, необхідних для організаторської педагогічної діяльності, нами були виділені такі 
функціональні компоненти: аналітичний, проектувально-цільовий, орієнтаційно-пошуковий, операційно-
процесуальний, контрольно-оцінний. Таке структурування відповідає визначеним вище етапам 
організаторської педагогічної діяльності і відображає її процесуальний циклічний характер. 

Були виділені такі вміння: бачити проблему, яка потребує організаторської діяльності для свого 
розв'язку, відбирати молодших організаторів і виконавців відповідно до мети діяльності, задач і 
особливостей особистостей підлеглих, колективно обговорювати мету діяльності, колективно визначати 
матеріальні засоби, часові й просторові умови діяльності, планувати роботу, бачити її в цілому й 
поетапно, відбирати шляхи виконання певного виду робіт, діяти доцільно, правильно розподіляти сили, 
необхідні для виконання дій, провести інструктаж на основі співробітництва, організовувати внутрішню 
координацію в процесі виконання робіт, забезпечити необхідні зв’язки, вести облік і контроль, 
колективно аналізувати ефективність ходу виконання задачі, визначити основні ділянки роботи, 
провести перегрупування сил, засобів і перепланування, провести індивідуальну й колективну оцінку 
виконання задачі. 
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При цьому вміння бачити проблему, яка потребує організаторської діяльності для свого розв’язку, 
характеризує аналітичний компонент. Уміння колективно обговорювати мету діяльності й планувати 
роботу, бачити її в цілому й поетапно – проектувально-цільовий. Уміння колективно визначати 
матеріальні засоби, часові й просторові умови діяльності, відбирати шляхи виконання певного виду 
робіт, діяти доцільно, правильно розподіляти сили, необхідні для виконання дій, визначати основні 
ділянки роботи, проводити перегрупування сил, засобів і перепланування характеризують орієнтаційно-
пошуковий компонент умінь, необхідних для організаторської педагогічної діяльності. Вміння підбирати 
молодших організаторів і виконавців відповідно до мети діяльності, задач і особливостей підлеглих,  
проводити інструктаж на основі співробітництва, організовувати внутрішню координацію в процесі 
виконання робіт, забезпечувати необхідні зв’язки – операційно-процесуальний. Уміння вести облік і 
контроль, колективно аналізувати ефективність ходу виконання задачі, провести індивідуальну й 
колективну оцінку виконання задачі – контрольно-оцінний компонент. 

Починати організовувати виховну роботу у літньому оздоровчому таборі необхідно з організації 
самоврядування. Самоврядування – це самодіяльність, що спрямована на керівництво, розробку, 
прийняття і виконання рішень, від яких залежить життя і діяльність колективу. Самоврядування – це 
демократичний спосіб організації колективного (суспільного) життя. Розрізняють соціальний і 
психологічний аспекти самоврядування. У першому випадку самоврядування розуміється як засіб 
устрою громадянського життя по демократичних принципах, і в цьому змісті воно виступає як фактор 
демократизації суспільства. Психологічний аспект самоврядування пов'язаний із саморегуляцією 
людини, тобто з психічними процесами. Ми розглядаємо зовнішній аспект – самоврядування в 
соціальному плані, точніше самоврядування у літньому оздоровчому таборі. 

Як невід’ємна складова частина системи самоврядування в освіті і вихованні самоврядування в 
дитячому оздоровчому таборі є одним з найважливіших факторів формування у вихованців умінь і 
навичок керівництва демократичними процесами, що відбуваються в державі. Формування ініціативної, 
здатної приймати нестандартні рішення особистості неможливе без широкого її залучення до участі в 
управлінні загальними справами через діяльність в органах самоврядування. Самоврядування в дитячому 
оздоровчому таборі – це спосіб, принцип організації учнівського колективу, що забезпечує комплексний 
виховний вплив на вихованців шляхом їх залучення до усвідомленої і систематичної участі в справах 
загону, до вирішення важливих питань життя табору. Основними принципами діяльності дитячого 
самоврядування згідно з Концепцією освіти "рівний – рівному" щодо здорового способу життя серед 
молоді України є: гласність і відкритість, відповідальність, пріоритетність прав дитини, активність, 
ініціативність, рівноправність у співробітництві з дорослими, культуровідповідність, системність, 
неперервність, доступність, врахування вікових та індивідуальних особливостей, творчість. 

Завдання педагогів – уміло поєднувати свою допомогу з розвитком самодіяльності дитячого гурту. А 
це передбачає повне виключення авторитарно-адміністративних методів, глибоке переконання 
вихователя в силі свого впливу на кожну дитину, його високий авторитет, уміння підтримати активність, 
творче відношення дітей до діяльності колективу. Самоврядування не означає повного невтручання 
вчителів у справи учнів. Воно вимагає вмілого керівництва і підтримки: допомоги учням у визначенні 
початкової структури самоуправління, тобто органів шкільного і класного колективу та їхніх функцій; 
розвитку в учнів організаторських умінь (уміння планувати роботу, розподіляти доручення, аналізувати 
результати своєї діяльності та ін.). З цією метою можуть використовуватися ділові, імітаційні ігри, аналіз 
проведених заходів. 

Організовуючи учнівське самоврядування, слід дотримуватися певних правил, що є реалізацією 
основних принципів виховного процесу. Для того, щоб самоврядування стало реальним механізмом 
життєдіяльності і розвитку колективу, кожної особи в ньому, необхідним є створення ряду умов і 
виконання наступних вимог:  

− участь у самоврядуванні всіх членів колективу (дітей та дорослих), а не вузького кола 
активу та вихователів; 

− самоврядування – механізм постійної дії, а не тимчасова дія чи короткочасна гра; 
− обов’язкова співпраця з органами самоврядування дорослих; підтримувати вихованців, на 

рівноправних умовах співпрацювати з ними; 
− наділяти учнів реальними правами і обов’язками, пов’язаними з прийняттям і реалізацією 

важливих рішень, які впливають на життя всього табору; самоврядування не повинно 
перетворюватися у гру, вихованці мають відчувати реальні наслідки своїх дій; 

− не обмежувати самоврядування окремими заходами (наприклад, днем самоврядування), 
важливо забезпечити реальну участь вихованців в управлінні табірними справами, для чого 
адміністрація, вихователі і вожаті повинні передавати частину повноважень дітям; 

− організація різноманітних змістовних видів і форм роботи, що забезпечують утворення 
кращих умов (організаційних, психологічних, матеріальних, естетичних та інших) життєдіяльності 
дітей; 
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− не зводити самоврядування до одного лише самообслуговування: прибирання класів, 
території, чергування. 
Важливо відзначити і такі педагогічні умови функціонування самоврядування у літньому 

оздоровчому таборі, як:  періодична змінюваність органів самоврядування і виборних уповноважених 
осіб; обов'язкова наявність системи підпорядкованої відповідальності органів самоврядування та їхня 
періодична звітність; наявність ігрових елементів, привнесення в систему самоврядування відповідної 
атрибутики. 

Структура дитячого самоврядування повинна бути такою, щоб воно не тільки вирішувало поточні 
завдання, а й працювало на перспективу майбутньої участі підростаючого покоління в органах 
державного і громадського управління і самоврядування. Органи самоврядування потрібні для того, щоб 
розширити уявлення дітей про демократичні норми життя суспільства; виховання почуття господаря, 
організатора, управлінця; формування особистої відповідальності за кожну сумісну справу; розвиток 
активної позиції в колективі кожного його члена; формування суспільної думки; розвиток ініціативи, 
самостійності, активності і творчості. Пошук єдиних організаційних структур самоврядування є 
неперспективним. Це може бути організація різних рад чи комісій (трудова, культури побуту, 
інформаційна, спортивна, культурного дозвілля, навчальна та ін.), ініціативних груп і штабів, інституту 
президентства і шкільних міністерств, адміністрацій і губернаторства. 

Органи самоврядування – це виборні органи, основне завдання яких полягає в організації 
різнопланової діяльності. Органи самоврядування потрібні для того, щоб розширити уявлення підлітків 
про демократичні норми життя суспільства, виховувати почуття керівника, організатора, особисту 
відповідальність кожного за спільну справу, активну позицію в колективі, формувати суспільну думку в 
загоні, розвивати ініціативу і самостійність. 

Пошук єдиних організаційних структур самоврядування є неперспективним. Це може бути 
організація різних рад чи комісій (трудова, санітарна, дисципліни і порядку, спортивна, художньої 
самодіяльності, тощо), створення різноманітних ініціативних груп і штабів (суспільно-політичної роботи, 
культурно-масової роботи, фізкультурно-оздоровчої, краєзнавчої, туристичної, суспільно корисної 
роботи), це може бути інститут президентства. Головне, щоб самоврядування виконувало свої 
найголовніші функції : 

1) забезпечення нормальної роботи всього табору, всіх його структурних підрозділів, оптимальне 
розв’язування повсякденних завдань із урахуванням інтересів і запитів дітей; 

2) підготовка дітей до майбутньої участі в керівництві державними і суспільними справами, тобто 
формування в кожного знань, умінь і навичок керівної діяльності. 

Отже, структура самоврядування повинна бути такою, щоб воно не тільки вирішувало поточні  
завдання, а й працювало на перспективу майбутньої участі підростаючого покоління в органах 
державного і громадського управління і самоврядування. Вдало організоване самоврядування є одним з 
основних чинників продуктивної виховної роботи у літньому оздоровчому таборі. 
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Ильина О.В. Организаторская педагогическая деятельность в летнем оздоровительном лагере. 

В статье рассматриваются организаторские основы педагогической деятельности в летнем 
оздоровительном лагере. Даются рекомендации относительно организации самоуправления. 

Illina O.V. The organizational pedagogical activity in a summer camp for children. 

The article highlights the organizational pedagogical activity in a summer camp for children. The directions for 
self-management are given. 
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ВИВЧЕННЯ ПЕРШООСНОВ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК УМОВА 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

Формування професійної компетентності майбутніх педагогів передбачає вивчення першооснов 
української музичної культури. Включення інформації про своєрідне музичне мистецтво  Галицько-

Волинського князівства сприяє вдосконаленню змістового компоненту виховного процесу й поєднанню 
сучасної педагогічної теорії та народно-педагогічної практики. 

В умовах оновлення змісту й форм загальної освіти на засадах українського державотворення 
особливо зростають вимоги до професійної компетентності вчителів, рівень якої значною мірою 
обумовлений інтересом студентів до засвоєння таких курсів, як "Історія України", "Історія української та 
зарубіжної культури", "Історія педагогіки" тощо. Він значно посилюється, коли використовується 
інформація, що стосується безпосередньо того ареалу, де ти народився, виріс і до вивчення історичного 
минулого якого будеш залучати своїх вихованців. Водночас пізнання історичної істини сприяє 
зміцненню національної самосвідомості дітей і молоді, оскільки формування цієї особистісної якості 
вимагає від кожного знання художньої культури рідного краю, розуміння закономірностей її етногенезу 
[1]. Зокрема, наша практична робота з майбутніми організаторами початкової загальної освіти – 
студентами Педагогічного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника – 
показує, що ефективним засобом посилення мотивації учіння та вдосконалення змістового компоненту 
навчального процесу в межах викладання названих курсів є включення до нього знань про своєрідну 
музику Галицько-Волинського князівства. 

Однак ще не так давно, маючи потребу ознайомитися з мистецтвом цього князівства й беручи 
відповідну, навіть новітню, літературу, ми не знаходили, на жаль, відомостей про його музичну гілку. 
Звичайно, скласти деяке уявлення про неї можна було з нарисів про музичну культуру Київської Русі, 
однак там зазвичай, окрім згадки про літописного співака Митусу, конкретно не йшлося про галицько-
волинські землі. Але якщо виникало зацікавлення власне розвитком української музики в другій 
половині ХІІІ – першій половині ХIV ст., то в радянській історіографії, мистецтвознавстві, згідно з 
відомою "домонгольсько–післямонгольською" періодизацією, про це годі було й шукати чого-небудь 
систематизованого, оскільки вважалося, що з давньоруського мистецтва виокремилося й українське, а в 
зазначений період на теренах України була руїна. Тому особливий інтерес у майбутніх фахівців 
викликають ті відомості, які поки що відсутні в підручниках і посібниках, але вже опубліковані як 
результати недавніх студій.  

На основі сучасних досліджень, зокрема такого, як "Нариси музичного мистецтва Галицько-
Волинського князівства" [2], де вперше зібрано відповідний доступний матеріал, інтерпретовано його та 
на цій основі реконструйовано музичні сторінки цієї держави, вносяться необхідні зміни до підготовки 
майбутніх фахівців. Завдяки цьому вони переконуються, що музика того часу є важливим її історичним 
етапом, який забезпечив розвиток української музики після падіння Київської держави. Адже 
ґрунтуючись на різних джерелах (археологічних матеріалах, літописах, рукописних церковних книгах, 
творах середньовічного малярства, етнографічних дослідженнях тощо), у згаданих студіях висвітлено 
еволюцію музичного мистецтва як складової генези й становлення української культури в ареалі 
Галицько-Волинського князівства.  Крім того, у ній уже в ХІІІ – ХІV ст. проступали етнорегіональні 
особливості, зокрема галицькі, волинські й ін. [2: 22–26]. 

Найпершим доказом активного функціонування тут різних жанрів календарно-обрядової усно-
пісенної творчості – як підґрунтя музичного мистецтва – є те, що її фрагменти ввійшли до Галицько-
Волинського літописного зведення як перекази, уривки пісень, поодинокі поетичні фрази, похоронні 
голосіння тощо; частково переповідані окремі величальні піснеспіви – "хвали" (саме ці твори мали 
вирішальний вплив у засвоєнні Київською державою візантійської гимнографії в її місцевих 
національних формах; із піснями-хвалами мають спільні риси обрядово-величальні колядки) [2: 44–46]. 
Конкретно про старожитну фольклорну вокально-поетичну творчість свідчать  за пізнішими записами 
ХVІІІ–ХІХ ст., але збережені архаїчні ознаки дозволяють не тільки скласти уявлення про форми та 
жанри, а й відтворити хронологію пісень за образно-поетичним змістом і музично-стильовими 
напластуваннями. Наприклад, із пори князювання Льва Даниловича і часу одруження його сина Юрія 
Львовича з донькою Ярослава Тверського (1283 р.) до нас дійшла колядка "Ей в полі, в полі, в чистенькім 
полі". 

Оскільки оберігачем традицій, їх носієм є переважно сільське населення, а у ХІІ–ХІІІ ст. ще не в усіх 
регіонах Волині й Галицької землі були створені міцні церковні общини (як і в решті країн Європи, 
процес християнізації проходив поступово), то є всі підстави вважати складовою музичної культури 
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Галицько-Волинської держави, особливо на перших порах її становлення, язичницьких обрядових співів. 
Оскільки суспільні події в кожному регіоні Русі-України були свої, що знаходило відповідне 
відображення у нових творах, то особливості мають ті колядки й щедрівки, що походять із галицько-
волинського ареалу. У популярних ще у ХХ ст. піснях-забавах "Король", "Воротар" інсценізується 
посадження на галицький престол князя Данила зі згадкою імені його батька, волинського князя Романа, 
або описується облога міста королем. З часом основні язичницькі обряди були пристосовані до 
церковного календаря. Так верства язичницьких співів втратила своє культове призначення, поступово 
збагатилася новим історичним змістом і перейшла у фольклорну сферу. Тут вона продовжувала по-
своєму жити й розвиватися [2: 35–36]. 

Важливою складовою музичної культури Галицько-Волинського князівства були билини – провідний 
жанр давньої національної епіки. Вони завершують своє формування в добу пізнього Середньовіччя. 
Билинна епіка виконувалася особливими співцями в супроводі струнно-щипкового інструменту (гуслів, 
лютні). У речитативно-мелодизованій формі – оповіді – піднесено-героїчного змісту оспівувалися не 
тільки подвиги князів, бояр, дружинників, інших народних героїв, а й змальовувалися княжий побут, 
звичаї, пісенно-музичні реалії тощо. Ці твори входять у велику епічну традицію Сходу й Півночі та є її 
кінцевою західною межею. У ХІІІ–ХІV ст. билинна епіка наповнюється новими сюжетами, пов’язаними з 
історичними реаліями Галицько-Волинської держави: про князя Романа, Чурила Пленковича, Михайла 
Козарина й ін. Поступово билина трансформується у фольклорні жанри, зокрема балади. 

Окрім билин, до героїчного епосу Галицько-Волинських земель відносять деякі колядки й щедрівки. 
У процесі свого побутування вони змінювалися, втрачали свій первісний магічний характер і 
призначення, поповнювалися новими мотивами і, ставши величальними піснями-побажаннями, 
відображали в цілому не тільки життя та надії людей уже княжих часів, а й історичні події в 
узагальненому вигляді. Прикладом таких творів називають західноукраїнську колядку "Йя в полі, полі 
близько дороги стоя намети чистого злота". Тут, як припускають, відображено походи воїнів-
дружинників Київської Русі [2: 39]. 

 Викликає зацікавлення студентів і те, що історичні пісні з’явилися не в ХV–XVI ст., як вважалося 
досі, а на півтора, а то й два століття раніше в Закарпатті (його корінне українське населення першим 
стало жертвою агресії іноземних окупантів) і на етнографічних українських землях Східної Словач-
чини – Пряшівщині [2: 38].  

Особливе місце в художньо-естетичному житті людей княжої доби займали скоморохи – 
середньовічні мандрівні музиканти (співаки, які ще й грали на гудку, гуслях та інших музичних 
інструментах), танцюристи, актори-лицедії. Саме вони були носіями нових музичних ідей [2: 47–51]. 

Провідним жанром тогочасної професійної музики нашого краю був канонізований церковний спів – 
сакральна монодія або гимнографія – особливий вид музично-поетичного мистецтва в одноголосому 
нотному записі. Гимнографія була важливим елементом богослужіння і вносила яскраву емоційну барву 
в обрядові християнські форми. Одночасно з кулизм’яним співом, існував і кондакарний (на жаль, донині 
їхні записи залишаються нерозшифрованими). Однією із запорук розвою сакрального співу на теренах 
наших земель стало те, що правителі Галицько-Волинської Русі зміцнювали Церкву, сприяли 
переписуванню нотованих рукописних книг. Їхнє вивчення дозволило дослідникам прослідкувати 
розвиток сакрального співу та його проникнення з великих міських центрів і осередків церковного життя 
ХІІІ ст. в наступному – ХІV ст. – до всіх парафій, охоплення ним найширших верств українського 
населення. Поважну роль у розвитку церковно-співочого мистецтва займали крилошани, зокрема дяки. 

Акцентуючи нині увагу на значенні Церкви княжих часів у розвитку культури, зокрема освіти, 
відзначається важливість ролі, яку відігравали тут диякони (дяки) як учителі музики. Підсилюється вона 
також тією обставиною, що саме при монастирях і церквах були скрипторії-бібліотеки, в яких 
зберігалася нотована богослужбова література. Якщо ж за підручники тоді правили богослужбові книги, 
найчастіше Псалтир, нотовані Октоїхи й Ірмологіони, а невід’ємним предметом освіти був церковний 
спів, то учні не тільки співали на слух – за вчителем-дяком, – а й знайомилися з нотописом і вчилися за 
його допомогою відтворювати необхідні в богослужбовій музиці співи. Адже дяки як керівники 
церковних хорів мусили дбати про їх якісне поповнення новими півчими [2: 65–66]. 

Якщо у ХІІ ст. давній Галич займав поважне значення в розповсюдженні богослужбової літератури, 
необхідної для церковних відправ, то вже в другій половині ХІІІ ст. невідкладна потреба компенсувати 
якоюсь мірою величезні втрати у книжковій продукції, яких зазнали південні й південно-західні землі 
України внаслідок спустошливої навали монголо-татар, і забезпечити відбудовані й новозведені храми 
літургійною літературою спричинила виникнення та потужне продукування рукописної книги на Волині. 
Значними осередками книгописання в Галицько-Волинській Русі були також Холм, Перемишль. Відомі 
книги з монастирів Буковини, Закарпаття. У зв’язку з цим привертає до себе увагу постать волинського 
князя Володимира Васильковича, який був не просто безпосереднім організатором діяльності центру, в 
якому переписувалися книжки, зокрема, можливо, нотовані, а й міг робити це власноручно [2: 54–55]. 
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У Галицько-Волинському князівстві виникли, як обґрунтовано припускається, ранні форми 
українського церковного багатоголосся. Натомість у нечисленних у ту пору католицьких і вірменських 
храмах, а також єврейських синагогах продовжувала владарювати культова монодія [2: 62]. 

Виробленню правильних уявлень про музичну культуру Галицько-Волинського князівства сприяє 
показ імовірних соціальних ролей літописного Митуси, який протягом життя у певній послідовності чи 
одночасно міг бути не тільки співцем, як зазвичай твердиться, а й жерцем, дяком чи просто талановитим 
церковним співаком тощо [2: 67–78; 3]. 

Зацікавлено сприймається розповідь про таку складову української церковної музик, як гра на 
дзвонах і їхніх попередниках – дерев’яних билах і металевих клепалах. Вони також використовувалися 
разом із дзвонами. Ці інструменти поміщалися на спеціальних спорудах, що дало підстави твердити про 
існування в Галицько-Волинському князівстві монументальних пленерних музичних інструментів – 
дзвіниць зі своїми підборами дзвонів, бил чи клепал [2: 79–94]. На Великдень у них били й діти. 

Поглибленню уявлень студентів про музичне мистецтво Галицько-Волинського князівства допомагає 
привернення їх уваги до того значення, яке мало ознайомлення широких верств населення зі Старим і 
Новим Завітом, що сприяло поширенню музичної освіти. Адже з його сторінок довідуємося не тільки про 
те, як співати чи які пісні виконувати, а й на яких інструментах грали, з чого вони були зроблені та як 
звучали ці "музичні знаряддя Давида". Прикладом тут є зміст 149-го і 150-го псалмів, своєрідного гимну 
церковному співу, музичним інструментам. Завдяки ж збереженню загального поетичного строю та духу 
греко-візантійської гимнографії слов’янські перекладачі тим самим прилучили наших прапредків до 
світової скарбниці мистецтва слова й музики [2: 96]. 

Важливою запорукою розвою музичної культури в ті часи було не тільки навчання дітей співу, а й грі 
на різних музичних інструментах. Початком цього процесу могли бути музичні іграшки – глиняні 
свистки, сопілочки, брязкальця тощо, які нині віднайдені археологами [2: 99–100]. Усе це дає підстави 
твердити, що в цей період значно розширюється сфера інструментального музикування – при княжих 
дворах, війську, в міському середовищі. Зображення багатьох інструментів бачимо в сцені "Наруга" на 
розписах 1418 р. каплиці Святої Трійці в Люблінському замку, виконаних майстрами перемишльського 
кола, яких запросив король Яґайло. Малярі зобразили середньовічний ансамбль музикантів із 
тогочасними популярними інструментами: малим барабанчиком, шалмаєм – язичковим духовим 
інструментом, лютнею, ребеком – одним із попередників скрипки, трикутним псалтеріумом і 
половинним рогом [2: 108–109]. Побутували тоді й гуслі-псалтир – інструмент у формі трапеції з 
заокругленими кутами. Саме з ним, як припускають, споріднені цимбали. Використовувалася також 
колісна ліра, сопілки, дерев’яні "флейти", дримба. По-різному дослідники визначають призначення 
знайдених і в Подністров’ї невеликих круглих кістяних дудочок, що мають один чи декілька 
напівкруглих отворів. Вважається, що ці дудочки, серед яких трапляються й орнаментовані, могли 
служити музичним інструментом (свірелі на кшталт "флейти Пана") або використовувалися для сукання 
ниток [2: 113]. Невеликі бронзові чи позолочені бубонці тогочасні жінки іноді прикріплювали до 
головного убору або намиста, тобто вони слугували не тільки розповсюдженим елементом 
індивідуальних прикрас чи створювали таємничий колорит шумових звуків, які, за давніми повір’ями, 
мали б відганяти злих духів, а й формували певний "музичний образ" дівчини чи жінки [2: 113–114]. 
Поміж археологічних пам’яток привертають увагу металеві ґудзики-бубонці. Завдяки металевій кульочці 
в порожнистій частині вони перетворювалися в особливий дзвіночок. Наші предки, пришиваючи на 
верхній одяг ці ґудзики-бубонці, перетворювали вбрання на своєрідний "музичний ансамбль". Це 
засвідчує, між іншим, галицького походження билина про Дюка Степановича [2: 114–115].  

Отже, гра на музичних інструментах була розповсюджена не тільки при княжих дворах чи загалом у 
міському середовищі, а й у сільському побуті, серед простих людей. Тут виростали свої професійні 
музики, удосконалювалися музичні інструменти, народжувалися нові жанри. Завдяки цьому музичне 
мистецтво набувало особливо яскравого національного, зокрема етнорегіонального забарвлення. 

Таким чином, у музичному мистецтві галицько-волинської традиції княжої доби криється феномен, 
який мав у ті часи неабияке значення й надалі зберігав роль активного чинника еволюції художньої 
культури західноукраїнського регіону. Усвідомлення ваговитості цього чинника для мистецтва всієї 
України формує почуття гордості за свій народ, сприяє кращій етнічній ідентифікації кожної особистості 
[1: 77]. Водночас вивчення особливостей розвою мистецтва, зокрема музичного, на теренах рідного краю 
в минулому допомагає нашим випускникам не тільки краще задовольняти природну зацікавленість 
школярів у його пізнанні, а й на ґрунті цих студій краще бачити проблеми його використання в системі 
сучасних вартостей виховання. Оскільки музика розвивалася в тісному зв’язку з етнокультурними 
процесами, то це спонукає звертатися до методів народної педагогіки, слід ураховувати специфіку цих 
процесів (мовиться про те, що художні традиції у своїй більшості передавалися через саму участь у 
світських чи релігійних дійствах, через практику, а не тільки через спеціально організоване навчання). У 
ході налагодження духовно-морального виховання дітей, становлення їхньої мистецької освіти варто 
пам’ятати, що церковна музика прямо чи опосередковано пов’язана із сакральним малярством. У свою 
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чергу вони інтегруються засобами слова. Тому корисно привертати увагу до існуючих у минулому 
способів взаємодії з музичним мистецтвом як складовою художнього спілкування, толерантного 
співіснування та взаємозбагачення різних етносів, культур. Опанування етнічних традицій засвоєння 
народного музичного інструментарію допомагає не тільки кращому його збереженню та популяризації, а 
й організації виготовлення музичних іграшок, проведення різних занять музикою. Застосування 
потенціалу позанавчальної виховної роботи також є однією з умов залучення нинішньої учнівської 
молоді до використання церковних дзвонінь як важливого засобу зміцнення духовного здоров’я. Окрім 
привернення уваги школярів на уроках історії, літератури, музики до дзвонів не тільки як необхідних 
церковних приналежностей, а й народних музичних інструментів, унікальних історичних пам’яток, 
показника неабиякого рівня розвитку культури, зокрема в княжу добу, важливим засобом плекання 
поваги підлітків до дзвонарського мистецтва є включення учнів у туристично-краєзнавчу, 
етномузикологічну пошукову роботу щодо вивчення його джерельних основ, практичну діяльність щодо 
збереження цих ідіофонів. Запропонована нами методика їх опису та висвітлені проблеми, що стоять 
перед українською кампанологією, стають основою програми роботи клубів за інтересами, творчих 
об’єднань, наукових секцій Малої академії наук, станцій юних техніків, туристів, краєзнавців як зміст 
пошукової діяльності підлітків [4]. Усе це сприяє подальшій інтеграції народної педагогіки й сучасного 
університетського навчання в ході розв’язання проблем упровадження інноваційних технологій 
виховання учнів у позанавчальний час. 
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Киндратюк Б.Д.  Изучение первооснов украинской музыкальной культуры  как условие 
формирования профессиональной компетентности будущих педагогов. 

Формирование профессиональной компетентности будущих педагогов предусматривает изучение 
первооснов украинской музыкальной культуры. Включение информации о своеобразном музыкальном 
искусстве Галицко-Волынского княжества содействует совершенствованию содержательного 
компонента воспитательного процесса и сочетанию современной педагогической теории и 

 народно-педагогического опыта. 

Kindratiuk B.D. StudyingFundamental Principles of Ukrainian Musical Culture as a Condition of Shaping 
Professional Competence of  Prospective Teachers. 

Shaping professional competence of future teachers presupposes studying fundamental principles of Ukrainian 
musical culture. Including the information about the original musical art of the Galician-Volynian Principality 

contributes to improving the meaningful component of  educational process and combining modern pedagogical 
theory with folk-pedagogical experience. 
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ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У статті визначено  сутність та ознаки інноваційних педагогічних технологій як об’єкта 
проектування. 

Суспільний прогрес завжди пов’язаний з  розвитком і вдосконаленням  соціальних технологій, які 
набувають статусу основних засобів вирішення проблем глобалізації, становлення інформаційного 
суспільства, мобільності науки й освіти, посилення міжкультурних обмінів. У більшості 
найрозвинутіших країнах педагогічна інноватика випереджає інноваційні процеси в техніці та 
матеріальному виробництві. Гуманістична спрямованість педагогічної інноватики забезпечує розвиток 
креативного  потенціалу нації, досягнення високого професійного рівня  людських ресурсів, 
наукоємності виробництва. 

Стратегія інноваційних процесів у сучасній освіті України передбачає суттєву реорганізацію 
існуючих педагогічних систем, осмислення  цінностей, цілей і змісту їх діяльності та корінний перехід 
від тоталітарної уніфікації, усталених стереотипів, неефективних шаблонів і жорстких форм до творчої 
ініціативи й індивідуальної відповідальності педагогів у проектуванні й організації педагогічного 
процесу. Зазначимо, що педагогічна інноватика існує на двох рівнях: теоретичному і практично-
технологічному. У сучасній педагогічній науці достатньо розроблені різноманітні ідеї, теорії, концепції, 
моделі інноваційних педагогічних процесів, які однак недостатньо інтенсивно впроваджуються в 
реальній практиці виховання і навчання. Інновації в педагогіці обов’язково повинні  передбачати 
проектування технологічного рівня реалізації педагогічної теорії. Такий розрив між фундаментальними 
дослідженнями і прикладною інноватикою заповнюється педагогічним проектуванням – основним 
шляхом, за висловом  В.О. Сухомлинського,  поєднання педагогічної теорії і практики. Процеси 
проектування, впровадження й оцінки ефективності нових освітньо-виховних технологій є предметом 
вивчення  педагогічної праксіології  (грец. "praktikos" – діяльний, активний і  logos – вчення). Основні 
методологічні й теоретичні положення інноваційної педагогічної діяльності  визначені  в  працях   К. Ан-
геловські,  І.Д. Беха, Ю.З. Гільбуха,  І.М. Дичківської,   І.П. Підласого, С.Д. Полякова, М.М. Поташника, 
Г.К. Селевка, В.А. Сластьоніна та інших. 

Питання проектування педагогічних систем, процесів і технологій розглянуті в роботах 
В.С. Безрукової, В.П. Беспалька, М.В. Кларіна, О.М. Коберника,  В.О. Киричука, А.О. Лігоцького, 
Н.Р. Юсуфбекова та інших.  

Разом з тим у наукових дослідженнях відсутній системний аналіз педагогічної технології як об’єкта 
проектування, її параметрів, критеріїв інноваційності а також самого процесу розробки  педагогічних 
технологій, що і є завданням нашого дослідження. 

Більшість дослідників педагогічної діяльності виділяють в її структурі проектувальний компонент як 
найбільш значимий, що забезпечує технологізацію педагогічного процесу, визначає його ефективність. 
Узагальнюючи різні підходи до трактування сутності педагогічної технології, бачимо, що терміни 
"проект", "проектування" досить часто вживаються як основні родові ознаки цього поняття, наприклад: 

– проект певної системи, що реалізується на практиці; 
– педагогічна діяльність, яка реалізує науково-обгрунтований проект навчально-виховного процесу 

[1: 345].  
Спільним у багатьох визначеннях інших авторів є поєднання в педагогічній технології процесів 

розробки й реалізації проекту педагогічного процесу. Педагогічне проектування є первинним етапом 
привнесення інновацій у діяльність учителя, яка є технологією реалізації його професійної парадигми й 
особистісною самореалізацією. Проектування в структурі педагогічної діяльності розглядається в двох 
аспектах: як особливий вид педагогічної діяльності та як етап певного виду педагогічної діяльності. 
Якщо розглядати проектування як окремий вид діяльності, то діагностика, прогнозування, моделювання, 
планування і конструювання є його змістовними й функціональними компонентами. 

Термін "технологія" походить від грецьких слів "techne" – мистецтво, ремесло, уміння і  "logos" – 
наука. Таке визначення органічно поєднується із трактуванням К.Д. Ушинським педагогіки як єдності 
науки і мистецтва. В.П. Безпалько динаміку процесу "практика – наука – практика..." розглядає таким 
чином: "Будь-яка діяльність може бути або технологією, або мистецтвом. Мистецтво засноване на 
інтуїції, технологія – на науці. З мистецтва все починається, технологією закінчується, щоб потім все 
початися спочатку"  [2: 48]. 

На наш погляд, однією  із основних причин низької інноваційної культури педагога  є  
нерозробленість теоретичних основ проектування і впровадження інноваційно-педагогічних технологій. 
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Педагогічне проектування розглядається  як визначення параметрів та майбутнього стану 
функціонування педагогічного об’єкту з урахуванням впливу новостворених умов. 

Об’єктами педагогічного проектування В.С. Безрукова визначає педагогічні системи, педагогічні 
процеси і педагогічні ситуації [3: 101-106].  

Педагогічна система – це цілісність закономірно розташованих і взаємопов’язаних компонентів, які в 
своїй єдності утворюють нове явище або процес. До загальних характеристик системи відносять: 
цілісність  – система не сума її компонентів, а інтегральний результат їх взаємодії;  ієрархічність – 
підпорядкованість компонентів і підсистем системі  в цілому; структурність – наявність взаємозв’язків  
між компонентами і системоутворюючого фактора; зв’язок із зовнішнім середовищем – системами більш 
високого  рівня;  самовдосконалення рівня своєї організації при зміні зовнішніх чи внутрішніх умов 
існування. 

Процес (від лат. processus – просування) – це спосіб функціонування системи, який передбачає 
певний рух, послідовну зміну етапів, стадій розвитку, сукупність певних дій, впливів, цілеспрямованих 
на вирішення об’єктивно й постійно існуючих у будь-якій системі внутрішніх протилежностей між її 
компонентами, які є одночасно і рушійними силами її розвитку. 

Педагогічний процес – це динамічна взаємодія компонентів педагогічної системи, співробітництво 
його суб’єктів, яке спрямоване на досягнення цілей виховання і навчання. 

Цільовий компонент педагогічного процесу містить усю різноманітність руху педагогічних цілей і 
завдань: від соціальних ідей до особистісних мотивів діяльності. Діяльнісний компонент передбачає 
взаємодію педагогів і вихованців, їх співробітництво, організацію й управління процесом. 
Результативний компонент процесу характеризує досягнуті зрушення відносно поставленої мети [4: 119]. 

Педагогічна ситуація – складова частина педагогічного процесу, яка характеризує його стан  у певний 
дискретний момент (у часі та просторі). В.С. Безрукова зазначає: "Феномен педагогічної ситуації полягає 
в тому, що, будучи інтегративною по суті, вона одна і навіть набір ситуацій не можуть замінити ні 
форму, ні систему в педагогіці, Не можна із ситуацій створити форму, як не можна із форм створити 
педагогічну систему" [3: 105]. У цьому і полягає надзвичайна складність при проектуванні педагогічного 
процесу на рівні його конструювання для використання в конкретних умовах реальними учасниками 
навчально-виховних відносин.  

На наш погляд більш логічно розглядати тріаду об’єктів педагогічного проектування в динаміці 
переходу педагогічних систем у педагогічні процеси, які, в свою чергу, функціонують на рівні 
педагогічних технологій. При цьому педагогічні технології, за визначенням японського вченого Я. 
Сакамото, є системним способом організації педагогічного процесу. 

Наше подальше завдання – розглянути алгоритм трансформації педагогічної системи в педагогічну 
технологію. У такому ракурсі сутність педагогічного проектування  полягає в аналізі педагогічної 
системи, її компонентів, визначенні протиріч і взаємозв’язків між ними, внесення змін, доповнень, 
необхідних для оптимального й продуктивного функціонування педагогічної системи на рівні 
педагогічної технології. 

 В узагальненому вигляді технологію проектування можна подати у вигляді чотирьохрівневої моделі, 
яка відображає взаємозв'язки між структурними, функціональними, технологічними і результативними 
компонентами педагогічної системи. 

На структурному рівні виділяють компоненти педагогічної системи, які характеризують її  зміст та 
стан у статиці.  

 1. Інформація – стан і перспективи соціально-економічного розвитку суспільства і відповідні вимоги 
до розвитку особистості; 

 2. Цілі виховання і навчання, які детерміновані соціально-економічним станом розвитку суспільства. 
 3. Об'єкт – учні, вихідний рівень їх готовності до засвоєння соціального досвіду. 
 4. Суб'єкт – педагог як творча індивідуальність, рівень його професійної компетентності. 
 5. Предмет – діяльність та спілкування, у процесі яких проходить виховання і розвиток особистості. 
 6. Засоби – форми, методи, способи взаємодії учасників педагогічного процесу. 
 7. Результат – позитивні зміни, що прогнозуються в особистості учня. 
 На другому рівні моделюються функціональні компоненти, які відображають послідовність та 

смислове значення етапів проектування, визначають взаємодію  компонентів педагогічної системи, її 
динаміку й розвиток з урахуванням усіх зовнішніх і внутрішніх факторів та умов. 

 1. Гностичний компонент – осмислення цілей, завдань, сутності та специфіки педагогічного процесу. 
 2. Прогностичний компонент – функції передбачення майбутнього стану об'єкта і предмета 

педагогічного процесу. 
 3. Орієнтаційно-пошуковий компонент – висунення і науково-теоретичне обґрунтування провідної 

ідеї діяльності, закономірностей і принципів педагогічного процесу. 
 4. Планування – визначення шляхів і засобів реалізації педагогічних задач. 
 5. Конструктивний компонент – композиційна побудова навчально-виховної діяльності. 
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 6. Контрольно-оціночний компонент – розробка системи засобів контролю та оцінки результатів і 
процесу навчально-виховної діяльності. 

 Третій рівень моделі дозволяє виділити основні технологічні дії та операції, які необхідно здійснити 
для подальшої трансформації структурних компонентів педагогічної системи: 

 1. Діагностика – визначення рівня розвитку і вихованості учнів, їхніх потреб, інтересів, можливостей, 
зон актуального і найближчого розвитку, співвіднесення їх із загальною  метою педагогічного процесу. 

 2. Цілепокладання, цілеутворення – інтерпретація педагогічних цілей  у навчально-виховні задачі, їх 
конкретизація, деталізація, систематизація, уточнення та оцінка умов досягнення. 

 3. Моделювання – пошук, вибір і дослідження оптимального варіанта суб'єкт-суб'єктних педагогічно 
доцільних взаємовідносин, визначення змісту й основних напрямків діяльності. 

 4. Структурування діяльності – розробка послідовності, визначення організаційних форм, часу і 
місця проведення виховних справ, навчальних занять, позаурочної діяльності. 

 5. Операційно-інструментальна розробка форм, методів, прийомів, способів педагогічної взаємодії. 
 6. Уявне експериментування – аналіз, корекція й експертна оцінка розробленого проекту педагогічної  

технології. 
 У результаті структурні компоненти педагогічної системи зазнають певних перетворень і на 

четвертому рівні утворюють проект технології навчально-виховної діяльності. 
 1. Характеристика об'єкта проектування, яка акумулює зовні задану і діагностично отриману 

інформацію для визначення навчально-виховних задач. 
 2. Таксономія навчально-виховних задач на заданий період, які ставляться таким чином, щоб їх 

досягнення можна було діагностувати в результатах  діяльності учнів. 
 3. Модель навчально-виховної діяльності, яка розкриває загальну концепцію і принципи побудови 

суб'єкт-суб’єктної взаємодії учасників педагогічного процесу. 
 4. План (програма) – документ, у якому відображаються зміст, форми і технологічний порядок 

(послідовність, час, місце) навчально-виховної діяльності. 
 5. Система форм, методів, засобів реалізації навчально-виховного процесу, які забезпечують 

процесуальний апарат педагогічної технології. 
 6. Критерії продуктивності педагогічного процесу – забезпечення зворотного зв'язку та корекції ходу 

навчально-виховного процесу, його моніторингу для прогнозування цілей на наступний період 
проектування. 

 При аналізі й прогнозуванні можливих напрямків розвитку педагогічної системи необхідно 
враховувати постійні протиріччя як всередині її структури, що виникають між компонентами, так і 
протиріччя всієї системи із зовнішнім середовищем. Позитивне вирішення протиріч є джерелом 
подальшого розвитку педагогічної системи, тому  функцією педагогічного проектування є їх аналіз і 
внесення  необхідних змін і доповнень у систему. У результаті встановлення єдності компонентів, їх 
взаємодії утворюються якісно нові педагогічні процеси. Їх функціонування забезпечується розробкою 
інноваційних педагогічних технологій. 

При проектуванні та експертній оцінці  педагогічних технологій необхідно орієнтуватися на 
характерні ознаки, що визначають їх інноваційність та продуктивність: 

− концептуальність вихідних методологічних і теоретичних підходів до побудови 
педагогічного процесу; 

− інтегральність у синтезі досягнень сучасної філософії, психології, соціології, педагогіки, 
кібернетики, інформатики, ергономіки та інших наук; 

− системність структури, ієрархічної і змістовної єдності всіх її компонентів; 
− ефективність у гарантованому досягненні запланованих результатів у конкурентних 

умовах і при оптимальних затратах; 
− стабільність результатів при повторному використанні технологій, у тому числі й іншими 

педагогами; 
− чітка цільова орієнтація у визначенні педагогічних цілей, які визначаються як позитивні 

зміни в особистості дитини й проявляються в її діяльності; 
− гнучкість і мобільність у здатності до вдосконалення, розвитку, пристосування до нових 

умов; 
− варіативність у можливості досягнення бажаного результату різними способами; 
− проектування ключових етапів технологічної схеми, всередині яких залишається місце 

для індивідуальної творчості педагогів і дітей; 
− особистісна зорієнтованість змісту навчально-виховної діяльності, який проектується в 

зоні максимальних можливостей розвитку дітей, їх потреб та інтересів; 
− широке використання сучасних технічних засобів навчання, дидактичних матеріалів і 

методів, які активізують пізнавальну діяльність дитини; 
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У структурі педагогічної технології виділяють три складові, які в процесі проектування відображають 
логічну єдність педагогічної теорії та практичної діяльності. Це, по-перше, концептуальна частина, яка 
включає теоретичне обґрунтування, вибір стратегії та провідну ідею педагогічного процесу, по-друге, 
змістовно-цільова частина і, по-третє , організаційно-процесуальна.   

Педагогічне проектування є засобом для запуску і розвертання інноваційної діяльності педагогів. 
Проте в масовій школі проектний підхід до організації педагогічної роботи на сьогоднішній день 
упроваджується на недостатньому рівні. Нами проведено порівняльний аналіз проектувальної діяльності 
крізь призму її продуктивності в реальній педагогічній практиці. Основною характеристикою рівня 
проектування  виховних  технологій є їх відповідність вищезазначеним вимогам. Також ми вважаємо за 
необхідне враховувати  показники морального й емоційного стану, професійної мотивації, міру 
працездатності, наявні й можливі труднощі у вчителів під час проектування виховного процесу. 

Оцінка й аналіз показників продуктивності проектування проводилася методами само- та експертної 
оцінки виховної діяльності серед педагогів загальноосвітніх шкіл м. Житомира, Житомирської, Київської 
та Кіровоградської областей. Дослідженням було охоплено 156  респондентів із різним рівнем 
кваліфікації та стажем роботи; виявлялися фактори продуктивного проектування, аналізувалися причини 
малопродуктивної та непродуктивної проектувальної діяльності.  

За результатами дослідження виділено чотири рівні проектування виховної діяльності: 
репродуктивний – 12,3% педагогів, адаптивний – 29,6% педагогів, локально-моделюючий – 42,7 % 
педагогів, системно-моделюючий – 15,4% педагогів. 

Характерною ознакою репродуктивного рівня проектування виховної діяльності є надзвичайно мала 
кількість виконання учителями технологічних операцій і низька оцінка якості їх виконання (середній бал 
– 1 за п'ятибальною шкалою). Функції  проектування абсолютно не реалізуються, тому цілісний проект 
виховної діяльності не розробляється. На низькому методичному рівні конструюються окремі виховні 
заходи, які не пов'язані з цілями виховання, не розраховані на отримання стабільних результатів, не 
аналізуються їх наслідки й перспективи подальшої виховної роботи. Педагоги не усвідомлюють 
значимості попередньої розробки виховної діяльності, скептично ставляться до прогнозування виховних 
результатів, надають перевагу стихійному вирішенню виховних проблем. У більшості педагогів цієї 
групи відсутнє прагнення до саморефлексії та вдосконалення професійної діяльності. 

Педагоги адаптивного рівня виконують дещо більшу кількість основних технологічних операцій 
проектування. Але  жодна з функцій проектувальних умінь цілісно не реалізується. Більша увага, ніж у 
педагогів попередньої групи, звертається на діагностику вихованості школярів і аналіз попереднього 
виховного періоду. Однак отримані дані не пов'язуються із зовнішніми чинниками, які визначають цілі 
виховання, тому розробляються тільки тактичні й оперативні задачі, які розраховані на вирішення 
окремих виховних проблем. Не прогнозуються результати виховного впливу, виховна діяльність не має 
комплексного характеру. Знання сутності виховного процесу недостатні. Немає уявлення про цілісний 
технологічний цикл проектування виховної діяльності. Зворотний зв'язок при проектуванні не діє, тому 
відсутня оцінка й корекція своїх дій. Учителі усвідомлюють необхідність попередньої розробки 
виховного процесу тільки на рівні конструювання окремих виховних заходів. У вчителів цієї групи 
спостерігається неадекватність в усвідомлені власних особистісних якостей, проектувальних здібностей і 
умінь, проявляється схильність до їх переоцінки. 

Досягнення педагогами локально-моделюючого рівня проектування виховної діяльності можливе 
завдяки оволодінню значно більшою кількістю технологічних дій та операцій. Однак якість їх виконання 
оцінюється експертами невисоко (середній бал – 2,6). Відсутні навички розроблення виховних 
таксономій, конкретизації та уточнення виховних задач, побудови інформаційної моделі майбутньої 
виховної діяльності, дослідження відповідності наміченого проекту закономірностям і принципам 
виховання, пошуку системоутворюючих зв'язків  між компонентами педагогічної системи, вибору та 
розробки системи моніторингу виховного процесу, встановлення критеріїв і способів оцінки вихованості 
й розвитку школярів. Реалізуються тільки гностичні (на 54%), структурно-змістовні на (48%) та 
конструктивні на (64%) функції проектування, що не дає змоги будувати виховну діяльність на 
системному рівні. У педагогів відзначається досить високий рівень мотивації проектувальної діяльності, 
але для її якісного здіснення недостатньо сформовані відповідні уміння. Учителі не завжди правильно 
розуміють причини своїх успіхів і невдач.  

У педагогів системно-моделюючого рівня технологічний цикл проектування характеризується  
повнотою виконання основних дій та операцій. Якісна оцінка експертами їх проектувальних умінь 
досить висока – 4,1. Реалізуються всі функції проектування (гностичні – 84%, прогностичні – 80%, 
орієнтаційно-пошукові – 72%, структурно-змістовні – 88%, конструктивні – 84%, контрольно-оціночні – 
84%), що веде до розробки технології виховного процесу. Проектувальні вміння відзначаються 
динамічністю, поліфункціональністю, творчим і свідомим характером дій. Постійно відбувається оцінка 
й корекція попередніх етапів виховної діяльності. На якість проектування впливає висока мотивація 
професійної діяльності, достатній рівень загальнопедагогічних і спеціальних знань. Позитивний 



І.І. Коновальчук. Проектування інноваційних педагогічних технологій 

75 

емоційний стан, який виникає в результаті впевненості у можливості досягнення запланованих 
результатів завдяки детальній попередній розробці виховного процесу, сприяє високій продуктивності 
проектувальної діяльності. Педагогічна рефлексія виконує регулятивну роль в активному 
самовдосконаленні учителями своїх проектувальних умінь.  

Узагальнюючи отримані результати, можна визначити, що готовність педагогів до проектування 
інноваційних технологій виховного процесу визначається як рівнем знань, так і засвоєнням педагогами 
відповідних навичок проектувальної діяльності, а також, головним чином, сформованості індивідуально-
ціннісного ставлення до нововведень. 

Таким чином,  інноваційну педагогічну технологію ми розглядаємо як системний спосіб реалізації в 
педагогічній практиці сучасних освітніх парадигм. Проектувальна діяльність належить до розряду 
інноваційних, оскільки передбачає перетворення педагогічної дійсності, розвиток педагогічних систем, 
удосконалення педагогічного процесу. Питання генезису нових педагогічних ідей, їх  концептуального 
обґрунтування і впровадження в практику на технологічному рівні потребують більш детального 
вивчення як на методологічному,  так і практичному рівні. 
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В статье определены сущность и признаки инновационных педагогических технологий как объекта 
проектирования. 

Konovalchuk I.I.   Planning of Innovative Pedagogical Technologies. 

The article defines the essence and  certain features of innovative teaching technologies   as an object of  planning. 
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СТАРШОКЛАСНИКИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ І 
ГРОМАДЯНСЬКІ ЦІННОСТІ 

У статті розглядається значення громадянських цінностей у житті старшокласників гімназій, ліцеїв 
та комплексів. 

Процес формування громадянських цінностей являє собою єдність кількох компонентів, пов'язаних 
структурно-логічними зв'язками: когнітивного, діяльнісного, змістового, особистісного. Кожен із 
вказаних компонентів знаходить своє підтвердження у змісті та специфіці навчально-виховного процесу 
загальноосвітнього закладу, в тому числі педагогічного ліцею. 

Варто відзначити, що сучасна вітчизняна педагогіка використовує поняття "громадянськість", 
"громадянське виховання" у дещо іншому сутнісному розумінні, аніж, наприклад, педагогіка 
радянського періоду. Така відмінність лежить передусім у площині цілемотиваційній. У радянський 
період сутність поняття "громадянські цінності" виводилася з державно-педагогічних потреб 
(формування людини-громадянина, поведінка якої спонукалася б не індивідуально-груповими, а 
колективістсько-державними інтересами, похідними від мети створення комуністичного суспільства. 
Тому до системи громадянських цінностей входили передусім соціально схвалювана активність, 
законослухняність, ідеологічна, правова і моральна  лояльність до держави, наближення до 
комуністичного ідеалу (класичним прикладом може стати відомий свого часу "Моральний кодекс 
будівника комунізму") [1; 2]. Процес формування громадянських цінностей безпосередньо пов'язаний з 
останніми реформами загальноосвітньої школи в Україні. Реформування змісту освіти середньої 
загальноосвітньої школи відбувається на нинішньому етапі шляхом: оновлення змісту дисциплін, що вже 
викладаються в школах; уведення нових дисциплін або тем до предметів, що вже викладаються; 
запровадження "ядра" знань (або базового компоненту, або інваріантної частини) [3; 4]. 

Ядром процесу формування громадянських цінностей є громадянська освіта. Зміст громадянської 
освіти, як головний засіб цілеспрямованого навчання, має ґрунтуватися 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 
у громадянській освіті надається більшого значення, ніж засвоєнню власне професійних знань та умінь 
[3; 4]. 

При  формуванні змісту громадянської освіти необхідно дотримуватись: особистісно зорієнтованого 
підходу; діяльнісного підходу; конкретно-історичного підходу. Зміст громадянської освіти має 
спрямовуватися на досягнення цілей як навчання, так і виховання, а успішність її повинна оцінюватися 
не так за обсягом отриманих знань та умінь, як за результативністю їх трансформування у світоглядні 
пріоритети та ціннісні настанови, формування громадянської культури особистості. Зміст громадянської 
освіти охоплює: культурологічні знання; філософські та аксіологічні знання про громадянські, 
демократичні, загальнолюдські, національні цінності; політичні знання; правові знання; економічні 
знання; соціально-психологічні знання [2]. Зміст освіти має бути спрямованим на 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; 
- відстоювати 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; 
- розвивати свої комунікативні уміння та навички. 
Зміст громадської освіти має бути зорієнтованим не лише на розвиток уявлень молоді про 

громадянськість та шляхи її реалізації на основі системи понять з різних галузей наукових знань, а й на 
формування емоційно-ціннісного компоненту громадянської культури особистості, що включає, 
насамперед: 

- усвідомлення абсолютної цінності прав людини, свободи особистості; 
- усвідомлення себе як громадянина і патріота України; 
- почуття власної гідності, гуманізм, толерантність, плюралізм, здатність до компромісу; 
- лояльне і водночас вимогливе ставлення до влади, законослухняність; 
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- 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 [1; 5]. 
Як процес упровадження системи знань про людину і суспільство, громадянська освіта в школі може 

здійснюватись у чотирьох  формах: як навчальний предмет; як міжпредметна форма діяльності в рамках 
освітянського простору; як організація позакласної та позашкільної діяльності (виховання); як 
організація шкільного життя, що сприяє демократичній поведінці.  

Для визначення розуміння та усвідомлення старшокласниками громадянських цінностей ми 
побудували дослідницьку програму з кількох етапів.  

На першому етапі – категорійно-понятійному – ми спробували визначити рівень знань 
старшокласниками головних категорій, що є підґрунтям формування громадянських цінностей. Для 
цього нами було проведене дослідження розуміння школярами категорій "громадянське суспільство", 
"виконавча влада", "демократія", "патріот", "свобода людини", "соціальна справедливість", 
"толерантність", "тоталітаризм", "традиція" тощо.  

Самі по собі вказані поняття можна представити як трирівневу категорійну систему. На першому 
рівні – емоційно-вольовому – знаходяться поняття "патріот", "толерантність", "свобода людини". На 
другому – рівні якісних характеристик – ми розмістили поняття "демократія", "традиція", "соціальна 
справедливість". На третій рівень – загально-соціальний – потрапили поняття "громадянське 
суспільство", "тоталітаризм", "виконавча влада". 

Контент-аналіз вказаних понять дає можливість уявити, з якими ознаками, якостями, статусними та 
процесуальними характеристиками пов'язують старшокласники наведені вище поняття. Дослідження 
проводилося у кількох навчальних закладах України: Житомирській гуманітарній гімназії №23, 
Житомирському обласному педагогічному ліцеї, Харківській спеціалізованій школі №17 з поглибленим 
вивченням англійської мови, Калинівській спеціалізованій  школі Полтавської області та Криворізькому 
ліцеї-інтернаті. Загальна кількість опитаних старшокласників склала 420 осіб. 

Серед параметрів, за якими ми оцінювали розуміння старшокласниками понять громадянського 
суспільства, ми передусім визначили повноту, глибину, чіткість, адекватність змісту та оригінальність 
тлумачення. 

Розглянемо кілька головних категорій нашого дослідження – по 1-2 з кожного рівня, визначеного 
вище – в уявленні старших школярів. Так, визначаючи категорію "патріот" (емоційно-вольовий рівень), 
можна окреслити такий перелік характеристик, якими старшокласники наділяють цю людину: "згодна 
всім пожертвувати заради своєї країни"; "любить і поважає свою державу"; "щиро переживає за свою 
державу"; "активно діє як громадянин"; "підтримує і любить свою державу"; "жертвує заради держави 
своїм життям"; "бореться за права своєї країни"; "загострено сприймає громадянський обов'язок"; 
"людина з національною самосвідомістю"; "робить усе можливе, щоб покращити свою країну"; "любить 
свою країну більше, аніж інші країни"; "шанує культурні та національні традиції"; "намагається робити 
все можливе для розвитку своєї країни"; "відданий своїй державі"; "виконує свій громадський обов'язок"; 
"прив'язаний до місця свого народження"; "вболіває за свою державу"; "хоче навести лад у своїй країні" 
тощо. 

Значна частина старшокласників (близько 62%) співвідносять поняття "патріот" з поняттям 
"громадянин". Частина опитаних (34,3%) надають цьому поняттю емоційного забарвлення ("любить", 
"поважає", "шанує" свою державу); переважна більшість (72%) додають до свого визначення діяльнісні 
характеристики ("виконує", "бореться", "вболіває", "жертвує", "вивчає", "відстоює", "захищає" тощо). 

Третина старшокласників, окреслюючи поняття "патріот", використали заперечення "не": "не 
зрадить", "не соромиться своєї країни", "не дозволить собі...", "не бажає виїхати" тощо. Водночас лише у 
кількох випадках старшокласники співвідносять поняття "патріот" з іншими категоріями громадянського 
суспільства: "громадянський обов'язок", "громадянська відповідальність", "громадянська активність". 

Натомість лише 2% опитаних пов'язують поняття "патріот" з атрибутами держави, такими, як "гімн", 
"герб", "прапор". 18% старшокласників співвіднесли це поняття з альтруїзмом, визначивши патріота як 
людину, яка піклується передусім про добробут та розвиток інших, а вже потім про свій власний. 
Близько четвертої частини опитаних (23,6%) пов'язують поняття "патріот" зі знанням (національних 
традицій, мови, законів, обрядів тощо). 

До нетипових варіантів окреслення поняття "патріот" можна віднести такі: "це український 
літературний герой XVIII століття"; "такий, як Т.Шевченко"; "прихильник якоїсь особи, групи, партії". 
Таким чином, старшокласники окреслили поняття "патріот" на кількох рівнях: на рівні знання – 51,4%; 
на рівні емоцій – 47,1%; на рівні діяльності – 86,9%; на рівні оцінки – 11,4%. 
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Як бачимо, загальна сума вказаних відсотків не складає 100, оскільки певна частина визначень 
поняття "патріот" містила одразу кілька рівнів сприйняття цього поняття. 

Найпростіше висловилися старшокласники стосовно поняття "демократія", окресливши його як владу 
народу, без додаткових коментарів (87,3% опитаних). Деяка кількість школярів до такого визначення 
демократії додали, що, крім того, що це влада народу, "вона належить представникам від народу, яких 
обирає народ", "це досить невизначене поняття у нашій державі", "народ має вплив на уряд", "це 
політичний напрям, заснований на рівності всіх громадян", "це право на незалежність, на висловлення 
думки", "це політичний режим" тощо. 

Окреслення категорії "громадянське суспільство" викликало у респондентів певні утруднення, 
пов'язані, крім іншого, з нерозробленістю самого поняття у вітчизняній науці. Певна частина 
респондентів (12,1%) взагалі не змогло ніяк визначити поняття громадянського суспільства. Переважна 
більшість респондентів у визначенні подавали якусь, на їхню думку, найважливішу ознаку 
громадянського суспільства. Значна кількість визначень були дуже багатослівними, розлогими, з 
великою кількістю уточнень, як-от: "це суспільство, в якому всі громадяни мають рівні права й 
обов'язки. Суспільство, в якому пануючим є закон. Суспільство, в якому немає прояву будь-якої 
дискримінації. Суспільство, в якому існує насправді свобода думки і слова". Інші відповіді, як правило, 
супроводжуються такими ознаками громадянського суспільства: "в якому дотримуються демократичних 
відносин"; "яким керує громада"; "де все всіх задовольняє" і т.п.  

Старшокласники виявили недостатній рівень знання цієї категорії, але переважно прагнули оцінити 
це поняття за допомогою якихось характеристик. Старшокласники також виявили досить значний рівень 
емоційності у визначенні поняття громадянського суспільства, що свідчить як про їх бажання пояснити 
цю категорію, так і про прагнення створення громадянського суспільства у своїй державі. 

Були, натомість, і зовсім недоцільні визначення, наприклад: "це суспільство, яке складається з усіх 
його громадян"; "таке, в якому немає політичного життя"; "суспільство, в якому проживають громадяни"; 
"де більшість людей, як дурні баранці, віддають свої гроші для організацій та партій"; "це населення 
держави"; "це всі мешканці області, краю, країни" тощо. Головною помилкою респондентів при цьому 
було звуження поняття громадянського суспільства до поняття "держава" або "країна". Сам по собі факт 
присутності великої кількості невірних визначень свідчить про недостатню увагу, яка приділяється у 
загальноосвітніх навчальних закладах громадянській освіті та проблемі формування категорійно-
понятійної культури старшокласників. 

Інше поняття, яке ми віднесли до загально-соціального рівня – "тоталітаризм", – старшокласники 
означили більш впевнено. Переважна більшість (92,3%) респондентів змогли подати визначення 
тоталітаризму. Вони цілком справедливо пов'язують це поняття з такими ознаками, як культ вождя, 
необмежена влада особи, знищення демократичних свобод, наявність репресій і терору тощо. Однак 
науковими можна визнати лише невелику кількість відповідей (10,47%), де старшокласники визначили 
тоталітаризм як політичний режим і подали його певні ознаки. 

Не викликали особливих утруднень також поняття "етнічна меншина" та "традиція". Школярі всіх 
навчальних закладів, які брали участь в опитуванні, з більшою чи меншою мірою достовірності 
окреслили ці поняття. Найчастіше поняття "традиція" пов'язувалося з такими, як-от: "звичай", "обряд", 
"певний закон", "правило", "ритуал" тощо, що підтвердило факт достатньої ознайомленості школярів із 
вказаними поняттями. Щодо категорії "етнічна меншина", то її визначення знаходилося переважно у 
площині національної належності та території проживання, що відповідає дійсності, але не завжди 
правильно тлумачилося респондентами. Помилки у визначенні цього поняття стосувалися, головним 
чином,  суміщення категорій "етнічна меншина" та "емігранти", "некорінна народність", "раса", 
"національність". 

Загалом проведене дослідження категорій та понять громадянської освіти дозволило зробити наступні 
висновки:  

− старшокласники загалом адекватно окреслюють головні категорії громадянської освіти: 
"громадянське суспільство", "виконавча влада", "демократія", "патріот", "свобода людини", 
"соціальна справедливість", "толерантність", "тоталітаризм", "традиція" тощо; 

− найбільші труднощі з визначенням досліджуваних категорій виникли стосовно таких 
понять, як "громадянське суспільство", "виконавча влада", "етнічна меншина"; 

− виявлені помилки у тлумаченні категорій можна пояснити недостатнім рівнем 
громадянської освіти у досліджуваних навчальних закладах, з одного боку, та нерозробленістю 
категорійно-понятійного апарату громадянської освіти та виховання – з іншого. 
На другому етапі – рейтинговому – було проведене дослідження рейтингу громадянських цінностей 

старшокласників у двох аспектах – самооцінки та оцінки незалежних суддів. Для цього нами була 
розроблена сітка громадянських цінностей, куди ми внесли такі: громадянський обов'язок, громадянська 
совість, громадянська відповідальність, повага до громадянських прав і обов'язків, громадянська 
свідомість, потреба у громадянських діях і вчинках, повага до законів держави, почуття патріотизму, 
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почуття інтернаціоналізму, етнічна толерантність, почуття особистої свободи, громадянська честь і 
гідність, політична культура, громадянська активність, громадянська свідомість, громадянська поведінка. 

Вказані 16 громадянських цінностей загалом вкладаються у вже згадувану систему цінностей з таких 
груп: громадянська надія, громадянська впевненість, громадянська мужність, громадянська самоповага, 
громадянська самооцінка, громадянська довіра.  

Метою другого етапу дослідницької програми було виявлення різниці між самооцінкою та оцінкою 
сформованості громадянських цінностей у старшокласників різних навчальних закладах. Ми просили 
старшокласників оцінити рівень сформованості у себе громадянських цінностей від 0 до 10 балів. Потім 
ці самі цінності за рейтингом старшокласники оцінювали у своїх однокласників.  

Висновки можуть бути такими: 
- старшокласники загалом оцінюють сформованість у себе громадянських цінностей вище середнього 

рівня (всі рейтинги знаходяться від 5,8 до 9,1 бала); 
- всі громадянські цінності самооцінюються старшокласниками приблизно на одному й тому самому 

рівні сформованості. Винятком є хіба що самооцінка сформованості громадянської відповідальності 
(цінність №3) у старшокласників технологічного ліцею м. Житомира (9,1 бала) та самооцінка 
сформованості у старшокласників Ковалівської спецшколи етнічної толерантності (всього 5,3 бала);  

- рівень самооцінки сформованості громадянських цінностей старшокласників фактично не залежить 
від навчального закладу та регіону. 

У таблиці 1 наведено рівні сформованості громадянських цінностей старшокласників у контрольних 
та експериментальних групах на початок експерименту за результатами оцінки та самооцінки. 

 
Таблиця 1. 

Рівні сформованості громадянських цінностей старшокласників досліджуваних навчальних 
закладів 
Результати опитування 

Н
∧

 

№ 
п.п 

Громадянська цінність 

Оцінка Самооцінка СО 
1. Громадянський обов'язок 6,12 7,05 12,85 
2. Громадянська совість 6,31 7,33 26,17 
3. Громадянська 

відповідальність 
7,20 7,95 8,80 

4. Повага до громадянських 
прав і обов'язків 

7,25 7,99 11,19 

5. Громадянська свідомість 6,16 7,39 41,65 
6. Потреба у громадянських 

діях і вчинках 
5,51 6,4 18,39 

7. Повага до законів держави 7,21 8,27 14,16 
8. Почуття патріотизму 5,05 7,41 18,26 
9. Почуття інтернаціоналізму 6,57 6,77 7,93 
10. Етнічна толерантність 6,65 7,06 18,29 
11. Почуття особистої свободи 8,02 8,51 19,44 
12. Громадянська честь і 

гідність 
6,14 8,39 6,82 

13. Політична культура 6,01 6,69 13,16 
14. Громадянська активність 5,18 6,31 28,11 
15 Громадянська свідомість 6,43 7,18 33,84 
16 Громадянська поведінка 6,14 7,88 25,26 
17 Середнє значення 

сформованості громадянських 
цінностей 

6,35 7,39 - 

 
Представимо тепер середні показники оцінки сформованості громадянських цінностей у визначених 

навчальних закладах (рис. 1) та порівняємо отримані результати – оцінку та самооцінку сформованості 
громадянських цінностей у кожному навчальному закладі. 
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Рис1. Порівняльні показники оцінки та самооцінки сформованості громадянських цінностей 

старшокласників у різних навчальних закладах. 
Як бачимо, найбільша розбіжність у сформованості громадянських цінностей (оцінка та самооцінка) 

спостерігається в учнів Житомирського обласного педагогічного ліцею. Це викликано, на нашу думку, 
тим, що ліцеїсти визначили для себе досить високу оцінку, коли визначали рівень сформованості своїх 
громадянських цінностей, з самого початку,  адже рівень оцінки у всіх навчальних закладах знаходиться 
приблизно в одних і тих само межах – від 5 до 6 балів. Учні Житомирського обласного педагогічного 
ліцею визначені базовою групою для проведення формуючого експерименту; там ми сформували 
експериментальні групи (166 учнів). Контрольні групи знаходилися у Житомирському технологічному 
ліцеї (82 учні) та школі №17 м. Харкова (89 учнів). Таким чином, склад контрольної та 
експериментальної групи нашого дослідження кількісно приблизно однаковий.  

Результати констатуючого етапу експерименту визначили специфіку подальшої дослідницької роботи 
у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу, яка має полягати у визначенні 
стратегічних цілей та завдань, розробці системи формування громадянських цінностей старшокласників 
як багатофакторної системи впливу суспільства і держави, що повинна враховувати індивідуальний 
рівень соціальної активності особистості та рівень її громадянського саморозвитку. 
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ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПЕДАГОГОМ В УМОВАХ СИТУАЦІЇ КОНФЛІКТУ 

У статті розглядаються критерії прийняття педагогічних рішень в умовах ситуації конфлікту та їх 
типи; фактори, які впливають на вибір альтернатив. Обґрунтовуються етапи прийняття раціональних 

рішень під час суперечливої міжособистісної взаємодії. 

Квінтесенцією педагогічної діяльності, педагогічних дій, зусиль, функцій учителя є момент прийняття 
рішення. Необхідність прийняття рішення пронизує все, що робить учитель, формулюючи мету, 
розв’язуючи задачі й реалізуючи їх досягнення. Під рішенням будемо розуміти вибір альтернатив, які 
складають педагогічний ресурс учителя. Надто складно розв’язати проблему в умовах деструктивної, 
напруженої або суперечливої взаємодії. Для ситуації конфлікту складність зумовлена такими чинниками, 
як невизначеність вихідних даних (суперечливість, часто хибність даних про ситуацію), неусвідомленість 
предмета (об’єкта) зіткнення, негативні емоції (страх, гнів, недовіра, смуток тощо). 

На відміну від інших сфер (політики, виробництва, бізнесу тощо), у педагогічному процесі результат 
має бути наперед визначений (модель визначеного майбутнього) – це повне вирішення конфлікту, 
ліквідація його джерел. За інших умов (придушення однієї із сторін або роз’єднання суб’єктів протидії) 
він перетворюватиметься на тривалий конфлікт чи набуватиме інших форм і з часом загострюється. 

Для повного розв’язання ситуації конфлікту необхідно чітко уявляти, яким буде результат прийняття 
системи рішень, що реалізуються в конкретних діях. Пошук дій (вибір альтернатив) перетворює існуючу 
ситуацію конфлікту на бажану, що відповідає поставленій меті та певним критеріям. 

У перекладі з грецької criterion – суттєва ознака, мірило, на основі якого здійснюється оцінка певних 
явищ, дій, ідей. Яким же "мірилом" можуть бути оцінені дії педагога в ситуації конфлікту? Зрозуміло, що 
силове вирішення проблемної ситуації – це поразка як педагога, так і справи в цілому, тоді як розуміння 
ситуації та коректна орієнтація на розвиток підростаючої особистості дозволить уникнути деструкції і 
конфлікт перетворити на конструктивний процес. Будь-які дії педагога (і не лише під час конфлікту), 
спрямовані на обмеження дитини в її розвитку (фізичному, інтелектуальному, соціальному, емоційному, 
моральному тощо), ведуть до регресу і мають негативні наслідки. Заборона рано чи пізно втрачає своє 
значення і призводить до протилежного результату – вседозволеності. Стверджувати, а не забороняти, 
усуваючи обмеження, допомагаючи особистості, що розвивається, у її русі до самоактуалізації, 
самореалізації, але не заважати при цьому кожному здобувати власний багатий досвід. Отже, головне, на 
нашу думку, в діяльності педагога – не гальмувати особистісного зростання дитини у всіх    його  
складових: зміна  мотиваційних  аспектів  функціонування  особистості;  стадійний  розвиток  
(Е. Еріксон); формування Я-концепції індивіда (К. Роджерс); соціально-інтелектуальний; духовний; 
культурний (образ себе, форму стосунків з іншими людьми, потреби та засоби їх задоволення, стиль 
життя тощо). 

Не менш важливим є критерій неспричинення шкоди психічному здоров’ю дитини. Адже, як 
зазначають психологи, ніщо не впливає більше на зміст нашого життя, ніж рівень психічного здоров'я, з 
яким ми підходимо до наших проблем. Не нав’язувати власне бачення програми виходу із конфлікту, а 
дати дитині можливість вільного вибору дій та рішень. 

Продуктивно розв’язати ситуацію конфлікту – це означає побудувати оптимально орієнтовану основу 
дій, створити необхідні умови для їх виконання та ефективно виконати дії, які призведуть до очікуваного 
результату. Від педагога, який приймає рішення в ситуації конфлікту, вимагається розуміння, самоаналіз 
основ власних дій та відповідальність за їх наслідки. Це твердження передбачає наявність осмисленої 
мети-результату (яка відповідає виховному ідеалу) та усвідомленого прийняття рішень під час 
міжособистісної взаємодії, які мають призвести до повного вичерпування конфлікту на відміну від 
імпульсивних, емоційних, шаблонних або вольових рішень. 

Моделювання бажаного результату в педагогічному процесі передує дії і, безумовно, впливає на 
вибір учителем рішень. Творча активність людини завжди цілеспрямована – характерним для неї є чітке 
уявлення   про   мету   та   пошук   засобів   досягнення   шляхом   доцільно орієнтованих дій. Як зазначав  

І.М. Фейгенберг, вирішення проблемної ситуації полягає саме в тому, щоб прийняти рішення, яке 
дозволить досягнути визначеної мети у заданій вихідній ситуації, та реалізувати його [1]. Під час 
прийняття рішення в ситуації конфлікту необхідно чітко усвідомлювати ієрархію цілей. Спрямованість 
педагога на кінцеву визначену мету вирішення ситуації конфлікту підпорядковує всі проміжні рішення й 
робить їх більш прозорими та цілеспрямованими. Проміжні рішення мають вибудовуватися в 
структурний ряд, підпорядкований кінцевій меті (рис.1). 
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Рис. 1. Процес прийняття рішення, визначений передбачуваним майбутнім (Р – рішення) 
 

Отже, процес вирішення ситуації конфлікту під час міжособистісної взаємодії вимагає від педагога 
чіткого усвідомлення кінцевої мети та прийняття рішень про дії, які призведуть до її досягнення в 
існуючій ситуації. 

Визначити, що являє собою педагогічна мета в процесі вирішення ситуації конфлікту, яка має 
відповідати виховному ідеалу, – ідеальний кінцевий результат. На нашу думку, необхідно знайти в змісті 
міжособистісної взаємодії кожного учасника такі ресурси, які дозволять отримати позитивний результат 
спілкування, котрий задовольняє хоча б одного з учасників (бажано педагога, оскільки він свідомо керує 
процесом міжособистісної взаємодії в ситуації конфлікту) і не викличе негативного стану в іншого 
учасника. Своєрідний виграш для кожного суб’єкта взаємодії або виграш для одного й компроміс для 
іншого. Головне – уникнути розвитку конфлікту. Це можливо за умов перебудови опонентами стратегій, 
що спричиняють дистанціювання на інтегруючі стратегії взаємодії. Тобто важливо знайти об’єднуючий 
момент, який сприяє творенню на противагу тому, що розділяє суб’єктів суперечливої взаємодії. 

Розглянемо глибше поняття прийняття рішення. К. Дункер вважає, що рішення завжди є варіацією 
якогось критичного моменту ситуації [2]. Тому прийняття рішення пов’язане з вирішенням проблем – 
перетворення вихідної проблеми на продуктивний процес. Момент прийняття рішення відбувається на 
етапі, коли певні ідеї, погляди, установки, уявлення набули свого оформлення і наступає момент їх 
конкретної реалізації. Ми поділяємо погляди П.К. Анохіна, який стверджував, що прийняття рішення 
переводить один системний процес (у нашому дослідженні ситуації конфлікту) в інший системний 
процес – програму дій (у нашому випадку розв’язання ситуації конфлікту) [3]. 

Необхідно зазначити, що прийняття рішення – це психологічний процес. Кожна людина протягом дня 
приймає велику кількість рішень, більшість з яких мають стереотипний характер. В умовах ситуації 
конфлікту простіше прийняти типові, стандартні рішення, значно складніше – продуктивні, 
конструктивні. На сьогодні в науці найбільш усталеною є така типологія підходів щодо процесу 
прийняття рішень: інтуїтивний, заснований на судженнях, та раціональний. Інтуїтивні рішення – це 
вибір, зроблений лише на основі відчуття, що він правильний. Свідоме ж порівняння "за" і "проти" 
стосовно кожної альтернативи відсутнє. Рішення, які ґрунтуються на судженнях, – це вибір, зумовлений 
знаннями та накопиченим досвідом. Раціональні рішення базуються на аналітичному процесі та 
об’єктивних критеріях. 

Для ситуації педагогічного конфлікту важливим є прийняття оптимального рішення за певних умов 
розв’язання, яке б принесло користь для всіх. Учителю бажано оцінювати свої власні сили та 
можливості, а саме практичне рішення повинне бути максимально простим та ясним і з самого початку 
зрозумілим та прийнятим дитиною. Важко стверджувати, що в складних критичних ситуаціях (до яких 
належить і конфлікт) людина спирається на об’єктивні критерії і виконує певні логічні правила. Ситуація 
конфлікту супроводжується негативними емоціями, які гальмують нормальний прояв здорового глузду. 
Під час ситуації реального конфлікту більшість людей проявляє надто стереотипну деструктивну 
поведінку: опір, колабораціонізм, конфронтація, ухиляння і т.і. Лише невеликий відсоток людей 
демонструє співробітництво у вирішенні проблем. Це викликано великою детермінованістю поведінки, 
інтуїтивним та заснованим на судженнях підходами щодо прийняття рішень. 

На сьогодні підхід, який базується на прийнятті раціональних рішень у ситуації конфлікту, 
досліджується нормативними науками, а саме: праксеологією та математичною теорією ігор. Метою цих 
наук є розроблення норм поведінки (правил, принципів), які дозволяють людині, що приймає рішення, 
найбільш оптимально (раціонально) розв’язати конфлікт. Ці норми або є результатом узагальнення 
людського досвіду, або отримані за допомогою математичних методів. Як зазначає Ю.П. Пономарьов 
стосовно причин та природи конфлікту, то це питання залишається осторонь, не розглядається вплив 
особистості на процес пошуку, вибору та ефективності рішення [4]. Дослідження динаміки поведінки 
людей в умовах протидії підтверджують прагнення кожного з суб’єктів до перемоги. Вони демонструють 
при цьому поведінку критикантства, звинувачень, поглиблення розбіжностей, ведення "підривної" 
діяльності тощо. Механізм мислення людини в реальному конфлікті визначається не принципами 
нормативних наук, а індивідуальними людськими принципами, які визначають поведінку під час 
конфлікту. Гуманістичною педагогікою доведено, що людині не можна ззовні нав’язати норми чи 
програму поведінки, проте можна допомогти їй у становленні бажаних або необхідних моделей 
поведінки. Дії педагога під час виникнення конфлікту повинні визначатися, насамперед, перспективою 
відношень, що відповідають виховному ідеалу. 
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Факт прийняття суб’єктом раціональних рішень у ситуації конфлікту є незаперечним. Його реалізація 
можлива за єдиної умови – контролю за емоційною та вольовою сферами, який досягається 
саморегуляцією робочого самопочуття педагога. 

Етапи раціонального прийняття рішень в умовах ситуації конфлікту вимагають певної конкретизації 
та ряду доповнень й уточнень. По-перше, прийняття рішення передбачає свідомий вибір альтернатив. 
Проте на відміну від інших галузей виникнення суперечливих проблемних ситуацій конфлікт у 
педагогічному процесі має визначений кінцевий результат і повинен сприяти особистісному зростанню 
дитини. По-друге, необхідно визначити ризик учителя під час конфліктної взаємодії з учнями та міру 
його відповідальності. По-третє, виявити, які чинники впливають на прийняття рішень. По-четверте, як 
конфліктну ситуацію перевести на конструктивний творчий процес. По-п’яте, визначити найбільш 
продуктивну стратегію прийняття рішення в ситуації конфлікту. Прийняття вчителем рішення про дії та 
їх успішність залежить не лише від уміння зробити продуктивний вибір альтернативних підходів, але й 
від упевненості чи невпевненості в коректності свого рішення. Впевненість з’являється, коли страх за 
власні дії зведений до мінімуму. Як зазначають Е. Мушик та Т. Мюллер, центральну роль в аналізі 
проблеми прийняття рішення відіграє поняття ризику [5]. Приймаючи рішення в умовах невизначеності 
щодо наслідків власних дій реалізованого вибору під час взаємодії, педагог ризикує, перш за все, 
відхилитися від кінцевої мети, по-друге, поглибити і розширити конфлікт. Сфера впливу особистісних 
характеристик учителя, який приймає рішення, досить широка. Але варіанти рішення визначаються, 
головним чином, параметрами ідеального результату та конструктивними стратегіями міжособистісної 
взаємодії. 

Під час вирішення конфлікту шлях до успіху є дуже відповідальним, а, навпаки, шлях до поразки 
передбачає зменшення (мінімізацію) відповідальності. Надто часто можна почути від учителів подібні 
вислови: "Я нічого не можу вдіяти, тому що ...", "Я прагнув досягти високих результатів на уроці, проте 
невихованість учнів завадила цьому", "Це педагогічна система (технологія) Х призводить до конфлікту, 
це промах авторів Х-системи, а не мій" і т.і. Для того, щоб уникати відповідальності, нічого не 
вирішувати, не досягати успіху, необхідно ігнорувати, опиратися, уникати (шлях до безвідповідальності). 
Зовсім інше – відповідальність – це здатність турбуватися про щось, досягати чогось, бути чимось, 
розпочинати зміни як власні, так і в оточуючому середовищі, оберігати, допомагати, кохати, бути 
зацікавленим. Кожен педагог має відповідати за все в межах його контролю та повноважень. І як 
наслідок цього – він постійно знаходиться в стані аналізу, приймає рішення, за які повністю відповідає. 
Відповідальність педагога за все, що він робить, – підґрунтя його продуктивної взаємодії в ситуації 
конфлікту. 

Чинники, що визначають прийняття рішення під час конфліктної взаємодії, можуть бути як 
суб’єктивними, так і об’єктивними. М. Мескон, Н. Альберт та Ф. Хедоурі виділяють такі фактори, які 
загалом впливають на ситуацію вибору рішення: 1) особистісні характеристики; 2) середовище; 3) ризик; 
4) невизначеність; 5) час; 6) інформаційні обмеження; 7) поведінкові обмеження; 8) негативні наслідки 
[6]. Д. Креч, Р. Крачфілд та Н. Лівсон розглядають фактори, які визначають розв’язання задач: 
ситуаційні; часова організація та установка (установка надто сильно впливає на прийняття рішення); 
емоційні та мотиваційні стани; особистісні характеристики [2]. Підсумовуючи розглянуті фактори, 
вважаємо за необхідне у ситуації конфлікту враховувати такі, як: 1) рівність сил; 2) бажання примирення; 
3) вдалий час; 4) інформаційна невизначеність; 5) середовище (агресивне чи ні); 6) негативні наслідки. 

Як зазначає К. Дункер, будь-яке розв’язання є певною зміною існуючої ситуації – змінюється 
загальна психологічна структура ситуації (переструктурування ситуації) [2]. Заданий суперечливою 
ситуацією набір альтернатив визначає характер її перетворення на конструктивну. Існують такі 
властивості ситуації, які під час прийняття рішення усуваються або змінюються, але існують і такі 
властивості, які застосовуються для досягнення бажаної мети. Такому процесу властива певна фазовість 
рішення, а саме: кожний проміжний розв’язок є, відповідно, завершенням попередньої фази, а щодо 
наступних фаз – характером проблеми.  

Засобом прийняття рішення під час міжособистісної взаємодії в ситуації конфлікту є вчинок, у якому 
реалізуються професійні та особистісні якості вчителя. Як зазначав М.М. Комаров, педагогічна 
проблемна ситуація є початком творчого мислення [7]. До основних параметрів ситуації конфлікту 
відносимо: необ’єктивованість, невизначеність, напруженість. Для прийняття продуктивного 
педагогічного рішення існує ряд перешкод: 

− неочікуваність виникнення ситуації конфлікту; 
− переживання значимості подій, які відбуваються; 
− необхідність швидкого вирішення; 
− відсутність алгоритму ефективних дій. 

Будь-яка ситуація конфлікту може бути розв’язана, якщо зробити її більш визначеною (зняти високий 
ступінь невизначеності), якщо виробити педагогічні рішення щодо способу адекватного усунення 
суперечності. Власне сам спосіб рішення є реалізацією певної стратегії (стратегія розв’язування ситуації 
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конфлікту як система правил). Найкращою стратегією (економічною, ефективною, результативною) є 
така, коли поведінка педагога оцінюється ним та учнями як корисна, приємна, раціональна, творча, яка 
задовольняє всіх. 

Узагальнюючи вищезазначене, пропонуємо такі етапи раціонального прийняття рішення у ході 
міжособистісної взаємодії у ситуації конфлікту (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Етапи прийняття раціональних рішень у ході міжособистісної взаємодії педагога з дітьми 

в ситуації конфлікту 
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В статье рассматриваются критерии принятия педагогических решений в условиях ситуации 
конфликта и их типы; факторы, влияющие на выбор альтернатив. Обосновываются этапы принятия 

решений рациональных решений во время противоречивого межличностного взаимодействия. 

Kostyushko Yu.O. Teacher’s decision-making in conflict situations. 

 The article features the criterions of making pedagogical decisions in conflict situations and their types; the 
factors, which influence to choice of alternatives. The author substantiates the stages of making rational 

decisions at the moment of inconsistent interaction between persons. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ 
МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА 

Стаття присвячена актуальним питанням формування художньої культури майбутніх педагогів. 
Використання мистецтва у процесі навчання створює можливості для гармонізації емоційних та 

логічних компонентів діяльності майбутніх учителів, реалізації їх творчого начала. Серед 
найважливіших якостей, що визначають рівень сформованості художньої культури майбутнього 

вчителя, виділяємо: потребу в систематичному художньому вихованні, самовихованні та самоосвіті, 
широкий естетичний та художній кругозір, високорозвинений естетичний ідеал, смак, уміння 

аналізувати, опановувати, сприймати естетичний об’єкт, високий рівень розвитку художньо-творчих 
здібностей. 

Естетичне виховання найтісніше пов’язане з культурним життям кожного народу. З одного боку, воно 
є відображенням культурного прогресу нації, її традицій, а з другого – воно стимулює розвиток культури 
народу, активно впливає на створення нових духовних цінностей, підтримує, підсилює інтерес до творів 
мистецтва, пам’яток історії і культури народу, до національних звичаїв та обрядів, тим самим невпинно 
стимулюючи розвиток нації, держави. Водночас естетичне виховання покликане формувати свідомість та 
самосвідомість сучасної молоді у дусі приязні та поваги, товариськості і дружби, передбачаючи 
взаємодію культур, подолання національної обмеженості естетичного сприймання, підвищення культури 
міжнаціональних відносин. Активна взаємодія національних культур ефективно впливає на єдність і 
гармонію, різнобічність і різноманітність усієї системи естетичного виховання. Таким чином, естетичне 
виховання покликане в сучасних умовах бути активною складовою у системі суспільства і його 
культури, засобом гармонізації соціальних і міжособистісних відносин, сприяння суспільному 
консенсусу, духовної організації творчих сил суспільства і кожної людини для створення передумов 
прогресивного розвитку нашого суспільства. 

У національній комплексній програмі з естетичного виховання зазначається, що "...предмети 
естетичного циклу посідають надзвичайно скромне місце в навчальних планах. Лише література 
викладається усі роки навчання у школі, а музика і образотворче мистецтво займають лише чотири 
відсотки навчального плану. У старших класах їх викладання взагалі переривається, тим самим 
збіднюючи засоби формування світогляду, емоційно-почуттєвої сфери юнацтва..." [1: 3] Таким чином, 
школа не дає повноцінної художньої освіти, не закладає основ естетичного самовиховання молоді. 

Тривожить те, що сьогодні гуманітарні предмети знаходяться в ізоляції, відокремленості, інтегровані 
уроки чи виховні заходи із залученням кількох видів мистецтва, які вимагають високої художньої 
освіченості вчителя та кропіткої підготовчої роботи, використовуються досить рідко.  

Реалізація завдань естетичного виховання школярів ставить принципово нові вимоги до педагогічних 
працівників. Важливу роль у творчому розвитку особистості педагога відіграє мистецтво. Його 
використання у процесі навчання створює можливості для гармонізації емоційних і логічних 
компонентів діяльності майбутніх учителів, реалізації їх творчого потенціалу. Значення духовної 
культури майбутнього вчителя як передумови його майбутнього професіоналізму підкреслюється в 
педагогічних працях Г. Фешиної [2], Г. Петрової [3], І. Зязюна [4], Л. Хомич [5], А. Комарової [6], 
В. Подрєзова [7]. 

У педагогічній літературі висвітлюються проблеми формування художньої культури вчителя, де 
виділені професійні якості, що впливають на готовність і педагогічну майстерність. Так, Г. Петрова, 
розробляючи професіограму в галузі художньої культури майбутнього вчителя, підкреслює такі його 
якості: потреба в систематичному художньому вихованні, самовихованні та самоосвіті, широкий 
естетичний та художній кругозір, високорозвинений естетичний ідеал, смак, уміння аналізувати, 
опановувати, сприймати естетичний об’єкт, високий рівень розвитку художньо-творчих здібностей [3]. 
Г. Фешина вважає, що основними показниками естетичної вихованості вчителя є володіння методикою 
викладання предметів гуманітарного циклу та глибокі знання мистецтва; координація своєї роботи, 
творче мислення, уміння подати матеріал [2]. 

Підготовка студентів педагогічних факультетів спрямована на оволодіння знаннями та вміннями з 
окремих спеціальних дисциплін. Аналіз педагогічної практики свідчить, що студенти не завжди 
підготовлені до творчого вирішення естетико-виховних завдань, використання власного художньо-
естетичного досвіду в навчально-виховному процесі. Це зумовлено також тим, що знання і вміння в цій 
сфері підготовки розглядаються як другорядні і не усвідомлюються студентами як професійно значущі. 
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Зазначені суперечності загострюються появою нових типів навчальних закладів із підвищеним рівнем 
гуманітарно-естетичного компонента змісту освіти і виховання.  

Забезпечення високого рівня практичної підготовки майбутніх учителів у вузі тісно пов'язане з 
використанням у навчально-виховному процесі поряд із традиційними, академічними методами навчання 
так званих активних, професійно орієнтованих. Оволодіння педагогічними інноваціями, які базуються на 
психолого-педагогічних, соціально-культурологічних та фахових знаннях, дозволить учителю досягти 
високого рівня майстерності у здійсненні естетичного виховання школярів. 

Для активного включення студентів у підготовку і самопідготовку до естетико-виховної діяльності у 
школі в Інституті педагогічної освіти Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені акад. 
С.Я. Дем'янчука використовуються навчально-педагогічні ігри, які проектують певні педагогічні 
ситуації. У педагогічних іграх змінюється і традиційна роль викладача: якщо для майбутнього семінару 
досить визначити тему і сформулювати питання, то методи проектування у формі гри потребують певної 
режисерської роботи. Методи ігрового проектування підвищують ефективність підготовки студентів до 
естетико-виховної роботи у школі й водночас сприяють зацікавленості в оволодінні фаховими знаннями, 
адже дають уявлення про їхнє практичне застосування, тобто створюють мотиваційний фон процесу 
навчання. Вони не потребують додаткового часу, змін у навчальному плані, органічно поєднуються з 
апробованими формами роботи, спрямованими на засвоєння програмного матеріалу. Прикладом таких 
ігор можуть бути запроваджені нами у практику проведення лабораторних занять із методики 
образотворчого мистецтва інсценізації уроків образотворчого мистецтва, серед них – інтегровані, які 
вимагають знань різних галузей науки, наприклад, інтеграція природничих та художньо-естетичних 
знань на уроці "Танок білих журавлів"; постановка виховних заходів мистецького спрямування із 
елементами взаємопроникнення різновидів художньої культури "Тарас Шевченко – поет і художник"; 
рольова гра "Прес-конференція", ділова гра "Година спілкування з мистецтвом", "Входження до світу 
прекрасного" та ін. На конкретних прикладах студенти ознайомлюються зі змістом, формами, методами 
та прийомами естетичного виховання школярів, що сприятиме формуванню в них мотивів і потреб у 
поглибленні й розширенні естетичних знань, набутті практичних умінь та навичок. 

Такі заняття сприяють розвитку чуттєвої сфери, творчої уяви, уваги, самосвідомості студентів, 
навичок спілкування, а також самоконтролю і саморегуляції, вчать думати, висловлювати свої думки, 
почуття, емоції, краще розуміти інших людей, допомагають глибше проникнути у внутрішній світ 
потенційних майбутніх вихованців. 

В естетичній самоосвіті студента можна виділити два аспекти: професійний і особистісний. 
Професійний спрямований на підготовку до вирішення завдань, пов'язаних із педагогічною діяльністю, а 
особистісний охоплює коло художньо-естетичних інтересів, захоплень і нахилів, що перебувають поза її 
межами або у зв'язку з нею. Одним із правил залучення студентів до роботи над собою є збереження 
добровільності, активізація ініціативи, тобто викладач не повинен примушувати, а має лише спонукати, 
стимулювати розвиток стійкої потреби в самовихованні. 

Одна з основних причин, що гальмує процес самоосвіти і самовиховання, – відсутність педагогічного 
керівництва з боку викладачів, що охоплює не лише навчально-пізнавальну, але й навчально-
дослідницьку і позанавчальну художньо-творчу діяльність студентів. 

Спостереження свідчать, що студенти, які активно включались у дослідницьку роботу із проблем 
формування естетичної культури, підготовки до естетичного виховання школярів, краще володіють 
уміннями і навичками цієї форми педагогічної діяльності. Так, нами підготовлено методичне керівництво 
науково-дослідницькою роботою студентів із написання курсових робіт із методики викладання 
образотворчого мистецтва у 1 – 4 класах. За методикою дослідження студенти пишуть курсові та 
дипломні роботи, реферати, наукові доповіді, статті. 

Педагогічна практика створює умови для участі майбутніх учителів у цілісному процесі естетично 
спрямованої педагогічної діяльності, яка спричиняє потреби самостійно розв'язувати реальні естетико-
педагогічні завдання, добирати відповідні форми, методи і прийоми естетико-виховної роботи, 
створювати атмосферу творчого пошуку, стимулювати самоосвіту, самовиховання та самовдосконалення 
учнів. Саме в рамках педагогічної практики відбувається адаптація до конкретних умов педагогічної 
діяльності, тому безперервну педагогічну практику розглядаємо як джерело формування, перш за все, 
базових педагогічних умінь, необхідних майбутньому вчителеві у будь-якій сфері виховної діяльності. 

Приємно відзначити, що під час проходження навчально-виховної практики студенти 4-го курсу 
Інституту педагогічної освіти Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені акад. 
С.Я. Дем'янчука мали змогу ознайомитися із процесом утілення новітніх освітніх технологій організації 
навчально-виховного процесу з дисциплін естетичного циклу. Так, у державному навчальному закладі І 
ступеня "Гармонія" студенти групи П-12 мали змогу спостерігати та брати участь в організації та 
керівництві роботою творчих центрів на уроках образотворчого мистецтва за експериментальною 
програмою "Крок за кроком". Практиканти також познайомилися зі специфікою організації цілої системи 
позакласної виховної роботи з дітьми молодшого шкільного віку, де чільне місце належить гурткам 
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художньо-естетичного спрямування. Серед них: гурток художньої творчості "Чарівний пензлик", гурток 
декоративно-прикладної діяльності "Чарівна соломка", гурток музичного виховання "Місто музик", 
танцювальний хореографічний колектив "Едельвейс". Позитивні відгуки про отриманий досвід під час 
проходження практики знаходимо у звітах студентів 4-го курсу. 

Видатний український педагог В.О. Сухомлинський так висловлювався про виховну та світоглядну 
роль мистецтва у процесі становлення особистості: "Мистецтво – це час і простір, у якому живе краса 
людського духу. Як гімнастика випрямляє тіло, так мистецтво випрямляє душу. Пізнаючи цінності 
мистецтва, людина пізнає людське в людині, підносить себе до прекрасного, переживає насолоду. 
Пізнаючи мистецтво в собі, пізнаєш природу, життя світу, сенс життя, пізнаєш душу – талант. Вище 
цього щастя немає" [8: 544]. 

Використання мистецтва в педагогічному процесі вищого навчального закладу дозволяє підготувати 
творчого спеціаліста – вчителя, що знаходиться у постійному пошуку ефективних і раціональних методів 
навчання й естетичного виховання учнівської молоді. 
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Красовская О.О.  Инновационные технологии формирования художественной культуры 
будущего педагога. 

 

Статья посвящена актуальным вопросам формирования художественной культуры будущих учителей. 
Использование искусства в процессе обучения  дает возможность гармонизирования эмоциональных и 
логических компонентов деятельности будущих учителей, реализации их творческого начала. Среди 
качеств, которые определяют уровень сформированости культуры будущего педагога, выделяем: 

потребность в систематическом художественном воспитании, самовоспитании и самообразовании, 
широкий эстетический и художественный кругозор, высокоразвитый эстетический идеал, вкус, умение 

анализировать, воспринимать эстетический объект, высокий уровень развития художественно-
творческих способностей. 

Krasovskaja O.O. Innovative Techniques for the Formation of Art Culture of Prospective Teachers 

The article addresses the topical issues of the formation of art culture of prospective teachers. Employing art in 
the process of learning enables to harmonize emotional and logical components of the activity of prospective 
teachers, realization of their creative potential. Among the most important qualities that show the level of the 
culture of the future pedagogiest we have: the need in the selfeducation, wide aesthetic and art outlook, highly 
developed aesthetic ideal comprehensive artistic upbringing, taste, the perception of the aesthetic, high level of 

development of art and creative skills. 
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ЕПІСТОЛЯРНА СПАДЩИНА І ПАРАДИГМИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

У статті розглянуто різні аспекти дослідження епістолярію. Обґрунтовано нові підходи до вивчення 
письменницького листа як форми самовираження особистості. 

Важливою складовою частиною всієї літературної спадщини письменника є його епістолярій, 
найвагоміше першоджерело для рецепції художнього світу митця. Він представляє науковий інтерес не 
тільки як матеріал для вивчення біографії, але і як оригінальний чинник, у якому відображена вся 
багатогранність духовного життя письменника, індивідуальні особливості його мислення. 

Однією з об’єктивних причин недостатнього вивчення листів як таких і письменницьких зокрема є, і 
на цьому наголошує більшість дослідників, відсутність праць, присвячених теоретичним питанням 
епістолографії. На ІІ Міжнародному конгресі україністів було відзначено брак теорії листа в 
українському літературознавстві [1: 313], хоч, за слушним зауваженням дослідниці з української 
діаспори О. Копач, "епістолографія – це тепер самостійна повновартісна ділянка літературознавства" [2: 
134]. Тому сьогодні винятково важливим видається завдання виробити основні теоретико-методологічні 
орієнтири цілісно-системного аналізу приватної письменницької кореспонденції, адже епістолярій цей, 
за словами Ю. Шереха, "замаскований внутрішній діалог автора з власною совістю" [3: 63], надзвичайно 
багато дає не лише для вірогідного уявлення про перипетії особистого життя митців слова, а й 
поглиблює наші знання про епоху, про поступ художньої думки, про взаємини між літературними і 
громадськими діячами. 

Складність аналізу епістолярію зумовлюється специфічним характером останнього: одночасно 
документального і суб’єктивного, що нерідко призводило до розцінювання його дослідниками як 
другорядного матеріалу. Адже для всієї маргінальної літератури властивий інший підхід до дійсності, 
інший критерій істинності. Безпосередній зміст листів, їх образні форми оповіді визначають особливе 
співвідношення суб’єктивного та об’єктивного, часткового і загального. Тому листи, як неповторні 
творчі прояви, потребують пильної уваги, нових підходів, заслуговують на "окрему жанрову нішу" [4: 
38] в мистецькому доробку людства і не лише як матеріал для характеристики автора, а як самостійне 
художнє явище, як специфічний мистецький феномен. 

Аналізуючи стан проблеми, ми зробили висновок, що серед досліджень епістолярної спадщини 
українських класиків, уже оприлюдненої чи друкованої сьогодні в періодиці, переважну більшість 
становлять численні коментарі, де даються фактичні відомості про публіковані листи, хто й коли їх 
віднайшов тощо. Порівняно ґрунтовний аналіз епістолярної спадщини митців та її значення для вивчення 
особи письменника і його творчості дано в серйозніших працях (типу вступних статей або приміток до 
академічних видань листів класиків). Здійснена спроба цілісного розгляду епістолярного жанру в 
українській літературі (М. Назарук [5] та Л. Вашків [6]). На особливу увагу заслуговує дослідження 
В. Кузьменка [7], який, розкриваючи сутність і функції епістолярію 20 – 50-х років ХХ ст. у 
літературному процесі, обґрунтовує новий підхід до жанрової концепції епістоли – як до поліфонічного 
жанрового утворення (літературного та історіографічного вияву одночасно). 

Мета нашого дослідження полягає у виявленні змін, що мають місце під час вивчення епістолярію, й 
обґрунтуванні власних підходів до вивчення письменницького листа як документа найповнішого 
самовиявлення, і характеру людини, і способу її мислення, й оцінки історичних подій. 

Підкреслюючи непересічне значення та важливість попередніх розробок теорії епістолярного жанру, 
не можна не відзначити, що до недавнього часу автори наукових студій при дослідженні листування як 
історико-літературного джерела не враховували деяких моментів. Так, скажімо, листи не 
виокремлювалися з-поміж  різноманітних видів і груп документальних джерел, а почасти епістолярні 
тексти залишалися просто занедбаними, оскільки під виглядом листів розглядались і такі твори, які 
зовсім не належать до епістолярного жанру. Водночас у переважній більшості праць недооцінювався 
характер епістолярного джерела певного етапу в історії суспільства, не враховувалася специфіка 
введення листування певного періоду в науковий обіг при порушенні конкретно історичного питання. 

Нині в галузі теорії епістолографії відбулися певні позитивні зрушення. Маємо на увазі насамперед 
розробку оригінальної методики датування будь-якого листа на основі формульного аналізу та з 
урахуванням епістолярних формул у конкретних хронологічних межах [7: 29]. 

До активу сучасної епістолографії слід віднести також і той незаперечний факт, що епістолярні твори 
вивчаються нині істориками та медієвістами виключно як один з основних видів письмових джерел, а не 
в сукупності з різними групами актових матеріалів, як це розглядалось у попередні десятиліття. 
Водночас листи стали об’єктом дослідження різноманітних наукових дисциплін та галузей: філософії 
(Л. Гуслякова, П. Клакін, М. Коган), історії (В. Сметанін, Ю. Шаповал та ін.), епістології (В. Сметанін), 
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лінгвістики (Т. Зоріна, В. Передрієнко, К. Ленець, М. Пилинський та ін.), психолінгвістики (Ю. Лотман, 
Т. Дрідзе), культурології (А. Крат, М. Коцюбинська та ін.), народознавства (М. Дмитренко, П. Ротач та 
ін.), педагогіки (Є. Пасічник, О. Губко та ін.), психології (Г. Костюк та ін.). 

Отже, листами письменника науковці цікавляться, як правило, у трьох випадках. Здебільшого 
цитатами з них послуговуються для підтвердження чи заперечення власної думки, з’ясування історії 
написання якогось твору або для характеристики певних осіб. Тоді приватна кореспонденція виконує 
допоміжну функцію. Рідше у центрі уваги науковця є цикл листів до однієї чи кількох осіб, листи, які 
стосуються певної проблеми або ж написані у певний період. Вони допомагають простежити невідомі 
сторінки творчої біографії митця. Оскільки лист є не тільки акцією, а й реакцією на суспільні події, на їх 
основі можна глибше пізнати епоху, ставлення автора до тих чи інших подій. Третю групу становлять 
самі публікації листів, що супроводжуються  короткими передмовами, які дають інформацію про 
збирання епістолярію, місце його зберігання, характеристику кола кореспондентів та ін. 

Тож, урахувавши всі попередні літературознавчі студії над приватною кореспонденцією, можна 
констатувати, що на сьогоднішній день ще не існує системних досліджень еволюції епістолярію, які б 
базувалися на глибокому аналізі теоретичного та текстового матеріалу. А праці, які фрагментарно 
висвітлюють цю проблему, вимагають коректив. Проблеми стилю епістолярію другої половини ХХ ст. 
майже не ставилися на порядок денний і не висвітлювались у наукових колах, тому потребують 
докладного опрацювання і вирішення. Крім того, ця проблемність існує як стосовно індивідуальних 
стилів, так і загальної еволюції стилю, еволюційно-стильової типології. Така багатоаспектність 
взаємопов’язаних проблем потребує нових комплексних підходів до дослідження епістолярію, а отже, 
визначає їх своєчасність і актуальність. 

Проаналізувавши всі здійснені параметри дослідження епістолярію, автор статті робить висновок, що 
на окремий розгляд заслуговує з’ясування жанрової природи епістоли. Свого часу А. Алексєєв писав, що 
"в навчальних посібниках із риторики і поетики початку ХІХ ст. лист визначався як проміжний вид між 
діалогом і монологом, як "розмова з відсутнім", яка замінює усне мовлення" [8: 15]. Тут дослідник цитує 
Н. Греча, який визначив жанрове поняття епістолярію, особливо відзначивши спільні ознаки листа і 
письмову фіксацію "розмови" [9: 52]. У цій дефініції, з нашої точки зору, найповніше розкривається 
специфіка епістолярного жанру, бо й справді, епістола монологічна за формою: розповідь тут ведеться 
від першої особи. За змістом остання також близька до монологу, оскільки автор багато уваги приділяє 
собі. Але лист – не розмова з самим собою про себе. На відміну від жанрів художньої літератури, 
листування є прямою розмовою про людину з людиною і розраховане на певну особистість – адресата. У 
цьому сенсі листування є, по суті, творчістю не тільки індивідуальною, а й колективною, оскільки автор 
кореспонденції завжди має на увазі особу адресата, своє ставлення до нього, його інтереси, погляди і т.п. 
Через те листи однієї й тієї ж людини до різних кореспондентів пишуться по-різному. На думку 
В. Стасова, "кожен лист є портрет" [10: 12], а інший дослідник зазначає, що "загальна тональність 
приватного листування краще, ніж будь-який інший матеріал, дає нам можливість скласти про 
письменника, якого ми особисто не знаємо, певне і яскраве уявлення, відчути саму сутність його 
особистості, зрозуміти його психологічний, внутрішній світ, увійти з ним у безпосереднє інтимне 
спілкування; у самому стилі листа, у манері викладу, в його тоні він увесь як на долоні: недаремно ще 
Бюффон сказав, що "за стилем можна пізнати людину" [11: 4]. 

У процесі дослідження епістолярію другої половини ХХ ст. спостерігається  процес поглибленого 
самопізнання "я" їх автора, його самовизначення у зв’язках з іншими людьми і часом. "Знати себе 
самого! Найважливіше – це таємниця життя людини, власне її, обманюючись видимістю, зрозуміти 
найважче. Ніколи не можеш бути упевнений у собі самому" [12: 228]. Підкреслено суб’єктивний 
характер оцінки, те значення, яке надається автором думкам і почуттям, що змусили взятися за перо, 
свідчать про певні психологічні зміни у свідомості, передусім художній, оскільки "настав час нової 
щирості, коли з безпорадністю своїх п’яти почуттів людина без зайвих слів звернулася до своєї власної 
драми…" [13: 53]. 

Водночас, на нашу думку, за листами, при уважному їх прочитанні, можна також скласти 
характеристику і про тих, кому вони адресовані. І не лише за тими відомостями, які вміщені в 
кореспонденції, але й по тому, яким боком своєї особи автор листа звернений до адресата. Через те на 
окремий розгляд заслуговує проблема дослідження письменницького епістолярію за адресатно-
рецептивною спрямованістю, яка мотивується вимогами теоретико-модульного оновлення української 
філологічної науки в теперішніх умовах концептуального плюралізму. 

Свого часу Ю. Шерех у статті "Кулішеві листи і Куліш у листах" зазначав, що одна з головних 
відмінностей листа полягає в тому, що лист, крім образу автора, несе в собі образ конкретної особи, як її 
бачить автор. У цьому сенсі, вважає літературознавець, лист нагадує в малярстві портрет, а кожний 
портрет приносить образ спортретизованої людини і маляра. На думку вченого, можна б було 
класифікувати листи різних авторів відповідно до величини присутності в них образу адресата [14: 63]. 
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В епістолярній літературі завжди присутня подвійна перспектива і подвійна спрямованість розповіді 
й сприйняття. Але якщо щоденники та записні книжки можуть спочатку і не призначатися для широкого 
читання, хоч і в цьому випадку обов’язково є внутрішнє роздвоєння особистості митця на того, хто 
творить, і того, хто сприймає, діалог із самим собою, у листах орієнтація на адресата постійна. 
Присутність отримувача перетворює лист як форму монологу в діалог. Автор розповідає про себе, про 
свої почуття і думки, події свого життя, але іншому і для іншого. Тому в листах, як у мемуарах і 
автобіографічних творах, відбувається створення образу автора і реальних осіб, про які він пише.  

Варто зазначити, у листі одна людина звертається до іншої не з будь-якої  причини. Причиною для 
написання кореспонденції завжди бувають якісь вчинки, висловлювання, думки того, до кого звертається 
автор. І сам адресант, безпосередньо, особисто зацікавлений у тому, щоб підтримати або відкинути дії, 
погляди, прагнення адресата. Тому предмет листа, його тематична основа мають своєрідні риси. 
Відбираються і розглядаються власне ті факти, події, явища, які входять у коло інтересів адресата, які 
"оточують" його і викликають ті чи інші його вчинки, думки, прагнення. Таким чином, об’єктивна 
основа листа найтісніше пов’язується з його суб’єктами – автором і адресатом. 

Аналізуючи образ читача у художньому творі, Х. Ортега-і-Ґасет зазначає, що справжнє мовлення не 
лише говорить про щось, а що хтось звертається з ним до когось. У будь-якому процесі мовлення беруть 
участь суб’єкт мовлення та його адресат. Мова за самою своєю суттю діалогічна, й усі інші форми 
мовлення лише пригнічують її ефективність. Тому я й вважаю, що на увагу заслуговує лише та  книга, 
яка дає нам відчуття того, що її автор здатний конкретно уявити свого читача, а його читач відчуває 
міцну руку автора" [15: 107]. Це можна певною мірою віднести і до листа, адже останній несе в собі, крім 
образу автора, суб’єктивний образ конкретної особи, але через своєрідне авторське заломлення, крізь 
призму авторської ментальності і рефлексій. Саме у цьому напрямку і стає можливою розмова про 
"вписаність у текст  "образу  адресата", який може бути подібно до образу автора "вичитаний" із тексту і 
який виступає як свого роду "маска", роль, що пропонується емпіричному читачеві. 

Важливою проблемою видається нам і дослідження епістолярію за "чистотою жанрової структури". 
Аналіз природи письменницької кореспонденції передбачає з’ясування поняттєвої парадигми: криза – 
традиція – новаторство. Адже становлення нової естетичної якості відбувається у точці зіткнення 
модусів традиції і новаторства. Особливо "діалектичний  процес переосмислення" (Г. Грабович) 
динамізується у кризових ситуаціях. 

У художньому літературному процесі ХХ ст. окреслилися тенденції, які призвели до розмивання меж 
жанрів, виникнення їх нових утворень, що не вкладаються в канонічні рамки визначень. Цей процес 
літературознавці охарактеризовують як "гібридизація жанрів" або "розгерметизація канонічних жанрів". 
"Характерна риса часу – змішування жанрів, а не колишня їх аристократична чистокровність", – вважає 
Е. Межелайтіс [16: 183]. Вивчаючи приватну кореспонденцію зазначеного періоду, маємо можливість 
констатувати, що і тут відбулися певні зміни. Адже епістолярний жанр, як і всі інші, змінний, рухливий, 
тому, йдучи за духом часу, "старі, відносно стійкі жанрові форми наповнюються новим змістом, і, таким 
чином, відбувається їх постійна модифікація" [17: 107]. Типологія жанрів була витримана лише в період 
класицизму, коли існували жорсткі вимоги щодо чистоти  й канонічності всіх літературних форм. 
Жанрові особливості зазначеного періоду визначаються також багатьма взаємопов’язаними факторами, 
адже в приватному листі, як елементні національної культури й документі індивідуальності, 
інтегруються й засвоюються різні чинники буття й духовності. Оскільки діяльність українських 
письменників припадає на умови жахливої дискримінації та постійної заборони, "приватний лист часом 
ставав єдиною можливістю, формою, засобом вияву не лише комунікативної, але й естетичної потреби" 
[18: 86]. 

Отже, еволюціонуючи, приватне листування, з одного боку, оволоділо новими "мовами" спілкування, 
з іншого – розробляло свою багатозначність. Епістоли приймають нові, не властиві для них якості: 
багатофункціональні листи, тип калейдоскопічної епістоли, що вбирає в себе "осколки" різних жанрів, 
гармонійно об’єднуючи їх в епістолярну розповідь. Водночас функціонували листи, для яких 
характерною рисою була єдина сюжетно-жанрова побудова. 

Новим кроком у дослідженні письменницького епістолярію було б вивчення їх на проблемно-
тематичному рівні. Тематиці відводилося важливе місце ще в античних теоріях епістолярного стилю, 
зокрема Деметрій вважав останню визначальною ознакою листа поряд з традиційною рамкою початку і 
кінця епістоли. 

Лист, як і інші жанри, відбиває еволюцію культури в тому відношенні, як у ньому відбувається відбір 
і формування певних тем і змісту в цілому. Як відзначає І. Паперно, "…принцип відбору інформації, яка 
фіксується в листі… зумовлюється не тільки безпосередньою орієнтацією на адресата… – способи  
самовираження, події або деталі, варті зафіксування, були явищем, яке змінилося разом з орієнтацією 
культури. Усвідомлене як культурний факт в одну епоху, в іншу просто не помічається і відкидається як 
несуттєве… При цьому відбувається і зворотний процес: з одного боку, принципи самовираження 
формують склад листа, а з другого, зафіксоване входить у свідомість епохи і стає культурним фактом" 
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[19: 107]. З’ясування тематичних особливостей листа дозволить відобразити процеси, що мали місце в 
культурі й літературі того періоду, коли останній створювався. Водночас це дасть можливість визначити 
і жанрову своєрідність епістолярію письменника.  

У питанні співвідношення і взаємозв’язку між темою і жанром ми дотримуємося теорії М. Бахтіна, за 
якою тема усвідомлюється як жанрова "точка зору" на світ. За визначенням дослідника, "жанр є 
оригінальною єдністю теми і виступу на тему" [20: 253]. І оскільки "тема твору є темою цілого 
висловлювання як певного соціально-історичного акту" [20: 252], то й лист, що є безпосередньо таким 
висловлюванням, формуватиметься як особлива жанрова форма, в першу чергу, відповідно до певної 
тематики. Усе це і визначає місце тематики в формуванні та функціонуванні жанру епістоли. 

Досліджуючи кореспонденцію другої половини ХХ ст., ми зробили висновок, що зміни, які мали 
місце в жанровій структурі листа, відбилися і на стильовій палітрі епістоли. Тому новим підходом до 
вивчення епістолярію стало б дослідження проблеми стилю в листах українських письменників другої 
половини ХХ ст. 

Напевне, є сенс говорити про те, що серед інших стилів у листі переважає розмовний. Уже старі 
"риторики" відзначали, що епістола багата на розмовні інтонації. Однак слід сказати, що стиль листа і 
розмовна мова – не одне і те ж. Лист характеризується такими "параметрами" розмовної мови, як 
невимушеність, ситуативність, безпосередність у спілкуванні. Названі властивості розмовної мови, 
безперечно, переломлюються в листі. Кореспонденти часто розуміють один одного з півслова, якщо їм 
відома тема листування. Однак, якщо епістола є тільки початком листування, то в ній відсутня будь-яка 
ситуативність. Невимушеність також можлива не в будь-якому листі, а лише в товариському, 
дружньому, інтимному. 

Слід зазначити, що ті "параметри", які для розмовної мови є визначальними і відрізняють її від інших 
мовних стилів, для листа виявляються також важливими, але аж ніяк не вичерпними ознаками його 
стильової приналежності. Водночас розмовна мова  за  своєю природою спонтанна, а лист, навпаки, 
найчастіше обдумується; навіть у тому випадку, коли автор пише своє послання на "одному подиху", не 
замислюючись над фразою, сам процес написання здійснюється повільніше, ніж процес мовлення. 

С. Антоненко вважає доцільним виділення в окремий жанр листів письменників, оскільки в них 
яскраво відображається особа автора, спостерігаються прояви ідіостилю письменника, у листах 
обов’язково позначаться професійні мистецькі особливості, варіації в структуруванні тексту і 
використанні мовних засобів. Через те приватне неофіційне листування письменника наближається до 
розмовного, публіцистичного і художнього стилів, приватне офіційне – до ділового [21: 19]. Дослідник 
письменницького епістолярію 20–50 рр. ХХ ст. В. Кузьменко вважає, що "окремі  кореспонденції є 
невід’ємними складовими частинами різних функціональних стилів, а, в свою чергу, тканина кожного 
листа зіткана з кількох стилів мови. Отже, з терміном "епістолярний  стиль" можна погодитися лише за 
умови, якщо комплекс різних стилів прийняти за одне ціле" [22: 34]. Таким чином, на думку дослідника, 
епістола полістильова. 

З цим твердженням можна погодитись, оскільки в нашому випадку йдеться про листи митців 
художнього слова, які, всупереч обмеженням і регламентації, часто-густо ламали епістолярні традиційні 
штампи і надавали листам, як і художнім творам, самостійної повнозначності. Адже і в своєму 
приватному листуванні вони залишалися передовсім митцями, а лист – зразком їх художнього 
саморозкриття. 

На основі проведеного дослідження зроблено такі висновки: у галузі епістолографії відбулися певні 
позитивні зрушення, що проявилося у вивченні листів виключно як основного виду письмових джерел, а 
не в сукупності з різними групами актових матеріалів; листи стали об’єктом вивчення різноманітних 
наукових дисциплін та галузей; розроблена оригінальна методика датування будь-якої кореспонденції на 
основі формульного аналізу та з урахуванням епістолярних формул у конкретних хронологічних межах. 

Однак, враховуючи всі попередні літературознавчі студії над епістолярієм, ми вважаємо за можливе 
виділити такі основні підходи до вивчення листа: за адресатно-рецептивною спрямованістю; за 
"чистотою" жанрової структури; за проблемно-тематичним спрямуванням; за стильовим принципом. Це 
дасть змогу поєднати аналіз особливостей епістоли з урахуванням факторів, а відтак – адекватно 
класифікувати жанрові модифікації за цілим комплексом найістотніших рис кореспонденції як 
серединної ланки духовно-культурної комунікації. 
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Мазоха Г.С. Эпистолярное наследие и парадигмы научного исследования. 

В статье рассматриваются различные аспекты исследования эпистолярия. Обосновываются новые 
подходы к изучению писательского письма как формы самовыявления личности. 

Mazokha G.S. Epistolary Heritage and Paradigms of Scientific Research. 

The article considers different approaches to the investigation of the art of writing letters. Suggested also are the 
new ways of studying writer′s letter as a form of self-expression. 
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ПРОФЕСІЙНЕ ЗДОРОВ’Я ПЕДАГОГА ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті описано систему превентивних заходів щодо збереження і зміцнення професійного здоров’я 
педагога на різних етапах його зростання. Відображені результати власних досліджень авторів щодо 
стану професійного здоров’я сучасних педагогів, а також упровадження деяких методів, що сприяють 

підвищенню стресостійкості фахівців. 

В ієрархії чинників активної життєдіяльності, творчого потенціалу та самореалізації педагога важливе 
місце належить його професійному здоров’ю. Здоров’я вихователя позначається на здоров’ї його 
вихованців та результатах усієї виховної роботи. Дослідження Л. Мітіної засвідчили, що різке 
погіршення здоров’я дітей багато у чому визначається невротизацією середовища їх перебування, 
створюваного, окрім інших, і педагогами [1]. Тому питання збереження і зміцнення здоров’я вчителя ми 
вважаємо одними із пріоритетних у сфері його життєвих та фахових інтересів. Метою статті є виявлення 
та аналіз превентивних заходів і шляхів збереження та зміцнення професійного здоров’я педагога, 
підвищення його стресостійкості на різних етапах професійного розвитку.  

Під професійним здоров’ям у психолого-педагогічній науці розуміють здатність організму зберігати й 
активізувати компенсаторні, захисні, регуляторні механізми, що забезпечують працездатність, 
ефективність і розвиток особистості вчителя в умовах протікання педагогічної діяльності. 

Учительство як професійна група відзначається дуже низькими показниками фізичного і психічного 
здоров’я. Це пояснюється тим, що праця педагога відноситься до розряду складних, стресогенних, 
найбільш напружених у психологічному плані, таких, що вимагають від людини великих резервів 
самовладання й саморегуляції. На це є певні об’єктивні причини: комунікативні перевантаження, велике 
емоційне напруження, поява певних професійних деформацій, соціальна незахищеність і низький статус 
професії у масовому сприйманні. Крім того, професія вчителя належить до так званих хелперських (від 
англ. help – допомагати), оскільки пов’язана з роботою у системі "людина-людина", наданням підтримки 
і допомоги підопічним. Саме в учителів дуже високий ризик психічних і соматичних реакцій на 
напружені ситуації в роботі. На сьогодні у Міжнародній класифікації хвороб навіть виявлено окремий 
стан – "професійний стрес". Один із наслідків тривалого професійного стресу – синдром емоційного 
згорання  стан фізичного, емоційного і розумового виснаження фахівця.  

Результати проведеного нами дослідження засвідчили, що тільки 12 педагогів із 172 опитаних (або 
7,6%) почувають себе відносно здоровими, у них високий рівень працездатності і прогнозується висока 
стресостійкість (було використано тест на визначення ймовірності розвитку стресу, за Г. Нємчиним і 
Ж. Тейлором). Слід зазначити, що 147 педагогів (77,3%) відзначили наявність порушень у власній 
емоційній сфері (поганий, пригнічений настрій, дратівливість, напруженість, неспокій, гнів, труднощі у 
керуванні своїми емоціями). За результатами тестування резерви їх організму близькі до виснаження. 

Як свідчать дані ряду наукових досліджень, результати наших власних спостережень та опитувань 
вчителів, стресогенними для останніх є непорозуміння з учнями, їх батьками, колегами по роботі, 
несправедливе ставлення до них із боку керівництва освітнім закладом, домашні негаразди. А якщо до 
цього додати ще низьку заробітну платню, погані житлові умови, матеріальні нестатки і т. ін., то все це 
може призвести до невротичних розладів, різноманітних порушень у психічній сфері. На цьому фоні 
розвивається цілий спектр захворювань – гіпертонія, інфаркт міокарда, гастрит, виразкова хвороба 
шлунка, ішемічна хвороба серця, цукровий діабет, інші порушення ендокринної системи, судинні 
захворювання мозку тощо [2]. 

У сучасній психолого-педагогічній літературі велика кількість досліджень присвячена вивченню 
сутнісних аспектів, факторів виникнення професійного стресу, професійної дезадаптації, синдрому 
емоційного згорання, боротьби зі стресом, шляхів усунення синдрому емоційного згорання (М. Беребін, 
В. Бобрицька, Г. Зайцев, Г. Зайчикова, Л. Карамушка, С. Максименко, С. Маслач, М. Лейтер, Л. Мітіна, 
Е. Рутман, Л. Смик, Н. Самоукіна, Т. Форманюк, В. Шепель, Ю. Щербатих та ін.). Значно більшої уваги 
потребують дослідження, що стосуються розробки превентивних заходів та шляхів збереження і 
зміцнення професійного здоров’я педагога, формування стресостійкості майбутнього фахівця, шляхів і 
методів гармонізації його внутрішнього світу.  

Ще у 20-х роках XX ст. група вчених (А. Шафранова, М. Рубінштейн, В. Кашкадимов, Н. Рибніков) 
проводила унікальні дослідження, присвячені вивченню проблем втоми вчителів, умов та механізмів 
виникнення в останніх професійної дезадаптації. Зокрема дослідники зробили спробу класифікації різних 
професій за ознакою "необхідності постійної роботи над предметом і собою". Вчительська професія 
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(разом з представниками мистецтва, лікарів, інженерів) була віднесена ними до групи професій вищого 
типу. Були визначено і найбільш характерні особливості цієї групи: завжди нова робота, ряд зовсім 
недоступних для нашого спостереження і для аналізу моментів, а доступні моменти вимагають 
особливого психологічного аналізу; у працівників механічної праці властивості продукту визначаються 
знаряддям виробництва, а в цьому випадку — характером і властивостями особистості самого 
працівника, адже властивості учнів визначаються властивостями педагога. Складність і різноманітність 
роботи обумовлює "високу участь вольового стимулу", постійну активну роботу мислення. У зв’язку з 
цим вченими відзначалась необхідність шляхом спеціальної підготовки розвивати до досконалості 
здібності працівників, оскільки в іншому випадку буде здійснюватись насилля над психікою і як 
результат — пригніченість, дратівливість, перевтома [3: 57-59].  

Отже, емоційне загартування організму, запобігання надмірному стресу (дистресу) є важливою 
умовою збереження професійного здоров’я педагога, його довголіття, творчої діяльності. Разом з тим, 
такий напрямок роботи ще не знаходить належного відображення у професійній підготовці педагогів. 

Роботу в такому плані краще розпочинати ще на етапі професійного відбору на педагогічні професії, 
включивши до програми обстеження абітурієнтів пункти на вияв у них природних передумов (задатків), 
що зумовлюють схильність до більш вираженого емоційного компоненту, стабільності, контролю 
емоційного ресурсу тощо.  

Це потребує цілеспрямованого продовження протягом навчання у педагогічному закладі освіти, коли 
формується творчий потенціал майбутнього вчителя, його психолого-педагогічна компетентність. З цією 
метою на ранніх етапах навчання ми виявляємо у студентів рівень стресостійкості, схильність до 
емоційного згорання. Не останню роль у цьому, поряд із циклом психолого-педагогічних дисциплін, 
повинна відіграти психологічна служба навчального закладу.  

Майбутні педагоги можуть розвинути у собі захист від професійного стресу за умови, якщо програма 
підготовки буде спрямована на це. Зокрема у нашій роботі зі студентами ми включаємо до програми 
курсу "Вступ до педагогічної професії" розгляд таких питань: професійне здоров’я вчителя, шляхи його 
збереження і зміцнення; професійний стрес, його види, керування стресом, психологічний захист від 
стресу, методи підвищення стійкості до стресу; виникнення, профілактика та усунення професійної 
дезадаптації, синдрому емоційного згорання педагога; психоемоційні перевантаження, фактори, що 
зумовлюють їх виникнення, шляхи зняття психоемоційної напруги; розширення психологічних резервів 
організму майбутніх педагогів; адаптація молодого вчителя до педагогічної діяльності, молодий вчитель 
і педагогічний колектив; гармонія особистості педагога, шляхи особистісного і професійного росту 
фахівця. На нашу думку, доцільним було б читання окремого спецкурсу "Професійне здоров’я педагога".  

Теоретична і практична підготовка педагога повинна сприяти формуванню саногенного мислення 
майбутнього фахівця. Оволодіння таким типом мислення – найкращий психологічний захист, 
найкоротший шлях до збереження і зміцнення професійного здоров’я. Учитель, у якого переважає 
саногенний тип мислення, вміє концентрувати увагу на позитивних явищах життя, уміє прощати образи, 
не тримати гніву, відкритий для дружніх стосунків з учнями, колегами по роботі.  

До свідомості майбутніх педагогів необхідно довести твердження науковців, що неможливо входити 
у професію з установками надзвичайно високих стандартів, гіпервідповідальності. Не можна поєднувати 
особистісну і професійну самооцінку, оскільки за таких умов фахівець руйнується як цілість, старається 
працювати швидше як уявний, ідеалізований, а не реальний [5].  

Стати невразливим для стресу цілком під силу кожному майбутньому педагогу. Для цього необхідно 
замінити ненадійні, по суті дитячі способи захисту більш зрілими й ефективними, заснованими на знанні 
педагогом законів, що управляють роботою його власного організму. Тут доцільно рекомендувати 
сучасні, науково обґрунтовані системи психологічної саморегуляції які при бажанні може освоїти кожен 
[4]. Опанування так званою особистою психотехнікою допоможе уникнути надмірних стресів, 
професійних психологічних і психічних розладів та захворювань, сформувати стійкість до стресу.  

Доцільною є участь майбутніх педагогів у групах тренінгів з проблем міжособистісного спілкування 
(групи зустрічей, групи АСПО, гештальт-групи, психолого-педагогічний тренінг тощо), що сприяє 
пізнанню своїх сильних і слабких сторін, поступовому усуненню невротичних компонентів власного 
внутрішнього світу, узгодженню інтегральних якостей особистості, покращенню взаємодії з іншими 
людьми, гармонізації особистості майбутнього фахівця.  

Майбутні педагоги, які брали участь у роботі організованого нами психолого-педагогічного тренінгу, 
відчували прогресивні зміни у своєму внутрішньому світі. Вони стали більш адекватно оцінювати 
власний "образ Я", пізнали особливості своєї поведінки, навчилися управляти нею в залежності від 
конкретної ситуації. Ці зміни характеризувалися передусім такими моментами: упевненість у собі, 
можливість змінити свою поведінку, прийняття партнера у спілкуванні, готовність довіряти, 
експериментувати з новими формами поведінки. Учасники груп психолого-педагогічного тренінгу стали 
більшою мірою незалежними від зовнішніх проявів ситуації, здатними до самовдосконалення і 
саморозвитку. Вони продемонстрували високий рівень стресостійкості (77,1% із числа обстежених). 
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Більшості (87,5%) не загрожує нервовий зрив. У конфліктних ситуаціях у них виявлені такі домінуючі 
тенденції до прояву форм поведінки: співпраця (27,1%), компроміс (39,6%), уникнення (16,7%). Робота у 
групі психолого-педагогічного тренінгу сприяла зміні тих рис характеру і способів поведінки 
майбутнього педагога, що провокують виникнення і підтримку емоційної напруги (дратівливість, 
заздрісність, сором’язливість, пихатість, хворобливе самолюбство, невміння знаходити порозуміння з 
учнями, їх батьками і колегами по роботі, неадекватна самооцінка і мстивість), тобто тих тенденцій у 
діяльності, які заважають жити у злагоді з іншими людьми і самим собою.  

На етапі професійної діяльності здоров’я педагога може бути збережене, зміцнене тільки 
наполегливою працею над собою, звичкою до самодисципліни і самообмежень. Корисно для педагога 
побудувати власну програму збереження професійного здоров’я, захисту від професійного стресу. Обсяг 
такої роботи залежить від особливостей кожного конкретного вчителя, умов, у яких він живе і працює. У 
науковій літературі з проблем ортобіозу пропонується ряд щоденних заходів щодо збереження і 
зміцнення здоров’я: релаксація як шлях до психічного здоров’я (аутотренінг, медитація, релаксація, йога, 
творчі спроби самовираження тощо); рекреація як шлях до фізичного здоров’я (гімнастика, дихальні 
вправи тощо); катарсис як шлях до духовного здоров’я (спілкування з мистецтвом, маленькими дітьми, 
близькими, домашніми тваринами, альтруїстична допомога нужденним тощо) [6]. 

Щоб поставити стресам надійний заслін, педагогу необхідно перевести свою енергію в іншу форму 
діяльності, зайнятися чим-небудь іншим, що дасть можливість зняти емоційну напругу, наприклад, 
гумор на уроках..., цікавинки на уроках..., неймовірне... Адже основою стресостійкої життєвої стратегії 
педагога є пошукова активність, яка проявляється у соціально прийнятих формах [7]. До того часу, поки 
педагоги з усіх сил прагнуть до бажаної цілі, вони цілком відмобілізовані і захищені від стресу. Як тільки 
фахівець досягає певних результатів, заспокоюється, насолоджуючись досягнутим, це відразу 
позначається на подальших результатах. Психіка відмовляється демонструвати свій потенціал, перш ніж 
педагог її певним чином не підготує, тобто відмобілізує до певної самовіддачі.  

Педагогу слід серйозно задуматись над тим, які моменти у роботі допомагають зняти напругу і 
старатися кожного дня небагато часу відводити на заняття, які приносять задоволення і радість. Тільки 
так можна гідно протистояти стресу.  

Ефективним профілактичним засобом є оволодіння педагогом технікою саморебефінгу [8], 
"антистрестехнологією" або елементами антистрес-тренінгу [9]. Цікавою, на нашу думку, є розроблена 
Н. Самоукіною [10] програма, спрямована на психологічний захист від стресу. Вона включає п’ять кроків 
(етапів): екологія духовного світу, екологія думок, екологія почуттів і переживань, екологія несвідомого 
та екологія способу життя людини. Ця програма може бути вдало використана педагогами для зміцнення 
свого професійного здоров’я, допоможе їм сформувати стресостійкість, досягнути кар’єрного зросту без 
надмірного стресу. 

Велике поле діяльності у напрямку збереження і зміцнення професійного здоров’я педагогів існує для 
шкільного психолога. Це просвітницька робота, діагностична і психокорекційна робота. У його арсеналі 
повинен бути комплекс різноманітних методів і засобів, які сприяють гармонізації внутрішнього світу 
педагога, послабленню його психічної напруги; які спрямовані на розвиток внутрішніх психічних сил 
учителя, розширення його професійної самосвідомості [11]. Серед них варто відзначити індивідуальні та 
групові бесіди, консультації, круглі столи, присвячені цій проблематиці, брейнстормінг, психотренінг, 
психотехнічні ігри і вправи тощо. Корисним, на нашу думку, може бути випуск практичним психологом 
у школі "пам’яток для вчителя". Вони виконуватимуть передусім профілактично-просвітницьку 
функцію. У нашому випадку ці "пам’ятки" стали б непоганим джерелом поповнення знань педагога про 
професійне здоров’я, професійний стрес, професійні деформації, шляхи їх попередження, усунення і 
загалом про збереження здоров’я фахівця. Тематика їх може бути різноманітною, наприклад: "Стрес, 
дистрес і психічне здоров’я педагога", "Синдром "емоційного згорання" — це психологічний захист чи 
хвороба?", "Ліки для педагога-трудоголіка", "Ерозія душі педагога: що це і як з нею боротися?", "Як себе 
зберегти, хоча б для того, щоб довго і добре працювати", "Антистрес-технології і професійне здоров’я 
педагога", "Педагогічна кар’єра без стресу: міф чи реальність?" та ін. 

Професійне здоров’я і довголіття педагога великою мірою залежить від діяльності, яку проводить у 
цьому плані адміністрація навчального закладу. Керівництво школою повинно забезпечити учителям 
можливість професійного росту, налагодити соціальні й інші позитивні моменти, що підвищують 
мотивацію. Адміністрація повинна чітко розподілити обов’язки, продумати посадові інструкції. Від неї у 
першу чергу залежить також психологічний клімат закладу і те, наскільки здоровими є взаємостосунки 
між педагогами. 

І для адміністрації, і для практичного психолога закладу освіти важливою ланкою діяльності повинна 
бути робота з молодими педагогами. У науковій літературі встановлено, що ризик виникнення синдрому 
емоційного згорання підвищується до третього-четвертого року професійної діяльності. Практичному 
психологу слід звернути увагу і на роботу з педагогами, стаж роботи яких 10-15 років (так званий період 
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"педагогічної кризи"), і на роботу із 40-річними вчителями, коли найчастіше розвивається синдром 
емоційного згорання, що пов’язано із настанням піку біологічного стану здоров’я людини.  

Тільки спільні зусилля насамперед самих педагогів, цілеспрямована робота всього педагогічного 
колективу, увага до професійного здоров’я вчителів з боку адміністрації закладу сприятимуть їх 
професійному довголіттю, творчому кар’єрному росту, професійному саморозвитку. 
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Мешко Г.М., Мешко О.И. Профессиональное здоровье педагога как условие эффективной 
воспитательной деятельности. 

В статье раскрыты пути и система превентивных мероприятий по сохранению и укреплению 
профессионального здоровья педагога на разных этапах его развития. Отражены результаты 

собственных исследований авторов относительно состояния профессионального здоровья современных 
педагогов, а также внедрения некоторых методов, которые способствуют повышению их 

стрессоустойчивости. 

Meshko G.M., Meshko O.I. Professional Integrity of a Teacher as a Condition of an Efficient 
Educational Activity. 

The article deals with the ways and system of preventive measures for preservation and strengthening of 
teacher’s professional integrity at different stages of his/her career development. Reflected also are results of the 
authors own investigations, reflecting the state of teacher’s professional integrity. and implementation of some 

methods favoring the increase of specialists resistance to stress. 
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РОЗВИТОК КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО КОМПОНЕНТУ В ЗМІСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

У статті на основі архівних матеріалів та історичних джерел розглядається досвід запровадження 
культурологічних знань у практику професійної підготовки вчителя іноземних мов.  

Серед основоположних засад сучасної вітчизняної Концепції загальної середньої освіти (2002 р.) одне 
із провідних місць займають ідеї культуротворчої спрямованості освіти ХХІ століття, полікультурності, 
комунікативної і соціальної компетентностей. У цьому сенсі значно посилюється вагомо посилюється 
розвивальне, практичне і виховне спрямування мовно-літературної освіти, в тому числі іншомовної. 
Здійснювана на даному етапі розвитку школи модернізація змісту іншомовної освіти потребує 
розв’язання проблеми, яка визначається в Концепції як професійна переорієнтація вчителя у напрямку 
переходу від просвітництва до реалізації "життєвотворчої та культуротворчої місії".  

Спрямованість професійної діяльності вчителя іноземних мов на розвиток особистості учня в умовах 
діалогу   культур   уже   тривалий   час   є    об’єктом особливої уваги науковців (О.Б. Бігич, Н.Ф. Бо-
риско, Г.Г. Девятова, О.В. Кавнатська, О.О. Коломінова, В.В. Сафонова, Н.Г. Соколовата та інші). У 
висунутій Ю.І.Пасовим культуровідповідній моделі професійної підготовки вчителя [1] пропонується 
замінити традиційну освітню парадигму (як загальну, так і професійну), сконцентровану навколо знань, 
на "культуровідповідну". В результаті зміни аксіологічних позицій учитель іноземних мов виступає 
носієм культурного, духовного змісту освіти, а не просто викладачем певного навчального предмета. 
Цікавою видається думка, висловлена автором моделі щодо причин "пробуксовки" численних реформ 
школи, серед яких він відзначає утрату однієї з найважливіших функцій освіти – трансляцію культури [1: 
4]. Із занедбанням цієї функції пов’язується складність розв’язання нагальної потреби сучасної школи – 
гуманізації та гуманітаризації освіти.  

У цьому контексті особливої актуальності набуває історичний досвід становлення і розвитку 
культурологічного компоненту у змісті середньої освіти ХІХ-ХХ ст. і професійній підготовці вчителя у 
цей період. Метою даної статті є коротка діахронічна розвідка шляху розвитку тенденції до включення 
культурознавчих відомостей у зміст професійної освіти і діяльності вчителя іноземних мов із часу 
розквіту класичних гімназій і до сучасного етапу розробки загальноєвропейських рекомендацій щодо 
формування міжкультурної мовленнєвої компетентності в умовах тісної взаємодії культур різних 
народів. 

З позицій сьогоднішнього дня можна вважати такою, що заслуговує на уважний розгляд, критичне і 
разом із тим конкретно-історичне осмислення, практику інтегрування цілого блоку навчальних предметів 
гімназійного курсу середини ХІХ ст. (класичних мов, літератури, історії, філософії) навколо культури 
стародавньої Греції і Риму. Класичні мови при цьому розглядалися як головний і єдиний засіб 
просвітництва і освіти. Попри  надмірне захоплення граматичною стороною мови, позитивною рисою 
системи навчання цих мов у тогочасних гімназіях, на нашу думку, можна вважати ознайомлення учнів з 
текстами античних авторів, грецькими і латинськими старожитностями. Одним із мотивів запровадження 
класичної освіти у гімназіях, як підкреслюють ще дореволюційні історики, було те, що вона "привчає з 
малих років до занять глибокодумністю та завдяки читанню видатних письменників давнини спрямовує 
уми юнаків до високого та витонченого…" [2: 289].  

Показово, що відповідна підготовка вчителів іноземних мов мала яскраво виражений 
культурологічний характер з акцентом на античній культурі і здійснювалася спочатку на словесних 
відділеннях університетів (з 1804 р.), потім – у складі філософського факультету університетів (з 
1835 р.), де до цього процесу залучалися такі кафедри: 1) філософії; 2) грецької словесності та 
стародавностей; 3) римської словесності та стародавностей; 4) російської словесності та історії 
російської літератури; 5) історії та літератури слов’янських наріч; 6) загальної історії; 7) російської 
історії; 8) політичної економії та статистики; 9) східної словесності [3: 7]. Із переліку кафедр видно, що 
майбутні вчителі іноземних мов (на той час переважно стародавніх, бо нових мов у гімназіях навчали 
здебільшого іноземці-носії мови) отримували у стінах вузу широку гуманітарну освіту. 

У 1850 р. вийшло розпорядження Міністерства народної освіти та імператорський указ про 
роз’єднання відділень філософського факультету й утворення окремого історико-філологічного 
факультету [4], що в цілому не змінило культуровідповідного характеру фахової підготовки майбутніх 
філологів, які разом із майбутніми істориками упродовж 4-х років навчання мусили обов’язково 
прослухати курси з усіх предметів, які викладалися на факультеті. Курсова система підготовки майбутніх 
учителів у стінах університетів, яка панувала в першій половині ХІХ ст., не передбачала концентрації 
навчального процесу навколо найбільш важливого навчального предмета, який визначав би 
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спеціалізацію студента. Тому випускники історико-філологічних факультетів у силу загального 
гуманітарного спрямування отриманої підготовки фактично були спеціалістами широкого профілю.  

У зв’язку з тим, що з часу реформи гімназійної освіти в 1864 р. почала зростати кількість годин на 
викладання стародавніх мов, значно збільшувалася потреба у вчителях цих мов. Це призвело до певних 
змін в існуючих формах підготовки фахівців у галузі класичної філології. Відповідно до політики 
університетського статуту 1863 р. відбулася реструктуризація історико-філологічного факультету за 
трьома відділеннями: класичним, слов’яно-російським та історичним. Так, у проекті "Програми 
викладання та іспитів для студентів історико-філологічного факультету", винесеному на Раду Київського 
університету в 1867 р., після його обговорення зазначалося, що для всіх студентів факультету протягом 
перших двох років навчання повинні бути прочитані загальні предмети: богослов’я, логіка, психологія, 
грецька мова, латинська мова, церковнослов’янська граматика, порівняльна граматика індоєвропейських 
мов, історія російської мови, історія російської літератури, російська історія, найважливіші епохи 
загальної стародавньої, середньої і нової історії, церковна історія. Тільки після успішних іспитів із цих 
предметів студенти можуть вступати на одне із трьох відділень. Починаючи з п’ятого семестру, студенти 
слухають лекції зі спеціальних та допоміжних предметів [5]. Як бачимо, звуження спеціалізації 
університетської підготовки вчителів не стало приводом для зменшення кількості культурологічних 
дисциплін на якомусь із відділень. Навпаки, відбулося збільшення кількості кафедр факультету з 9 до 11 
та була здійснена  реструктуризація деяких кафедр. Зокрема, кафедра грецької словесності почала 
функціонувати у складі трьох відділень: 1) грецької мови і тлумачення авторів; 2) історії грецької 
літератури; 3) грецьких стародавностей. Те ж саме відбулося з кафедрою римської словесності.  Кафедра 
східних мов була замінена на кафедру порівняльної граматики індоєвропейських мов [3: 8]. Тобто, 
загальна культурознавча спрямованість професійної освіти студентів історико-філологічних факультетів 
на відповідність класичному характеру шкільної освіти залишалася дійсною.    

Слід зауважити, що з 1865 р., за розпорядженням Міністерства народної освіти, одна з нових мов (на 
вибір студента) ставала обов’язковим предметом вивчення на історико-філологічних факультетах 
університету, що відкривало можливість університетської професійної підготовки вчителів нових мов. У 
діючих на факультетах кафедр до встановлення культурологічних паралелей з історією і літературою 
країн Західної Європи, мови яких вивчались, долучалися кафедра історії всесвітньої літератури, кафедра 
загальної історії та кафедра історії й теорії мистецтв. 

Навчальними планами історико-філологічних інститутів, нового типу вищого навчального закладу 
для підготовки вчителів стародавніх мов, що з’явився в другій половині ХІХ ст., передбачався такий же 
склад навчальних дисциплін, що й на відповідних факультетах університетів. Особливістю діяльності 
відкритого в Україні у 1875 р. Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька з часу 
його утворення був той факт, викликаний потребами професійного забезпечення класичної системи 
освіти, що, незалежно від основної обраної спеціальності, кожен студент інституту повинен був 
готуватися до викладання латини і грецької мови. Отже, тенденція до формування культуровідповідної 
основи  викладання продовжувала залишатися однією із провідних у професійній підготовці 
майбутнього вчителя іноземних мов.  

З утворенням у межах історико-філологічних факультетів університетів на початку ХХ ст. відділень 
романо-германської філології посилився елемент країнознавчих і мовознавчих знань у змісті 
філологічної підготовки майбутніх учителів французької і німецької мов. Так, у проекті відділення 
романської і германської філології Харківського університету, складеному професором М.Г. Халанським 
[6], до складу дисциплін, які забезпечували філологічну підготовку, були включені такі спеціальні 
предмети, як "Пропедевтика германських і романських наріч" (1 год. на ІІ курсі), "Західні літератури"  
(по 6 год. на ІІІ і IV курсах), "Порівняльна фонетика і морфологія романських/ германських мов" (2 год. 
на ІІІ курсі), "Курс давньофранцузького і провансальського наріч" (по 2 год. на ІІІ і IV курсах 
романського відділення), "Курс давньогерманських  наріч" (2 год. на ІІІ і IVкурсах германського 
відділення), "Порівняльний синтаксис романських/ германських мов" (2 год. на IV курсі).    

Разом із тим, як спробу продовжити життєздатність стародавніх мов у змісті середньої освіти на 
початку ХХ ст. можна розцінити резолюції першого Всеросійського з’їзду викладачів стародавніх мов 
(С.-Петербург, 1911 р.) про необхідність "одухотворення" всього вивчення стародавніх мов за рахунок 
всебічного ознайомлення з духовною і матеріальною культурою античного світу (особливо з 
мистецтвом¸ літературою й філософією), а також доцільність використання відвідувань музеїв, екскурсій 
з учнями, організації шкільних музеїв і колекцій, постановки шкільних спектаклів, проведення концертів 
античної музики та інших позаурочних занять з учнями для  пожвавлення і підвищення успішності 
викладання стародавніх мов [7: 135].  Але виділення країнознавчих знань у окремий предмет чи 
предмети викладання в рамках гімназійного курсу не передбачалось. Навпаки, характер проектів реформ 
середньої школи, які почали з’являтися у другому десятилітті ХХ ст., вказував на значне звуження 
загальнокультурної і загальноосвітньої ролі іноземних мов (як стародавніх, так і нових) і посилення 
натомість значення природознавчих і людинознавчих дисциплін як основи загальної освіти.  В одному з 
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таких проектів зазначалось: "Многостороннее умственное развитие, сила, глубина и точности мышления, 
развитое нравственное чувство, утонченный эстетический вкус, словом, все черты высокой 
интеллектуальной и эмоциональной культуры, могут быть приобретены и без знания иностранных 
языков, если национальная наука, национальная литература и искусство стоят на соответственном 
уровне. При отсутствии же этого последнего условия знание иностранных языков лиш в ограниченной 
мере может восполнить недостатки культурной среды" [8: 34].    

Таким чином, у змісті шкільної освіти починала домінувати інша – національно-центрична – 
тенденція, яка на багато років відсунула вивчення іноземних мов на другий план. Разом зі звуженням 
загальноосвітньої ролі іноземних мов зменшувалася потреба у спеціальній культурологічній підготовці 
вчителів цих мов. Кількість годин, що відводилася на іноземні мови у школі поступово зменшувалася. 
Спочатку зі шкільних навчальних планів почала зникати грецька мова (з 1901 р. її викладання стало 
необов’язковим). У розпал національно-визвольних змагань 1917-1920 рр. виданим в Україні Проектом 
єдиної школи відзначалася роль стародавніх мов як "живого голосу вмерлих великих культур, що стали 
основою сучасних", і тому їх збереження у шкільному вжитку вважалося доцільним. Проте розпочинати 
їх вивчення рекомендувалося лише з 9-го року навчання, у третьому ступені загальноосвітньої школи [9: 
21]. Культурологічне значення нових мов бачилося, в першу чергу, крізь призму їх практичного 
застосування, а саме -  як  "збільшення потенціяльних можливостей розвитку дітей вдальшому, коли 
вони зможуть користатися з першоджерел культурними здобутками інших народів" [9: 21]. Відповідно, 
зазначалося, що виховна роль вивчення нових ("живих") мов є невеликою.  

 Незабаром після встановлення радянської влади відмовилися від обов’язкового викладання латини 
(1918 р.). Класичні гімназії мали бути перетворені у школи загальноосвітнього типу (1919 р.). Частина 
годин, що залишалися у шкільних навчальних планах на вивчення нових іноземних мов, пішла на 
викладання українознавства. Зрозуміло, що у такій ситуації культурологічний компонент вивчення і 
викладання іноземних мов різко зменшився. І хоча в офіційних документах декларувалося залучення 
учнів до світової культури як мета вивчення іноземних мов у єдиній трудовій школі, проте на практиці 
здійснювався класовий підхід до здобутків цієї культури: з культурологічного обігу вилучалися цілі 
історичні епохи. Наприклад, при вивченні літератури рекомендувалося перш за все мати на увазі 
"найбільш яскраві прояви" культури народу, мова якого вивчалася, і тому  не вважалося за доцільне 
вести систематичне викладання літератури за епохами. Головну увагу пропонувалося приділити ХІХ 
століттю, як такому, що складало "найбільшу цінність у відношенні багатства ідей" [10]. Можна 
здогадатися,  що під багатством ідей ХІХ ст. малися на увазі ті ідеї та  вчення, що призвели до 
європейських буржуазних революцій 1848-49 рр. і дали поштовх революційним подіям у Росії.   

Проектуючи нову, трудову школу і розширюючи шкільну мережу, нова влада передбачала 
виникнення проблем із добре підготовленими кадрами для викладання іноземних мов. Проте жодних 
організаційних заходів для їх вирішення не приймалося. Після закриття в 1920 р. колишніх 
імператорських університетів у Києві, Харкові, Одесі справа професійної підготовки вчителів іноземних 
мов була передана новоствореним Інститутам народної освіти (ІНО). Проте, як показав наступний 
розвиток подій, разом з утратою університетської академічності й науковості у підготовці вчителів 
іноземних мов – носіїв іншомовної культури – було втрачене широке загальнокультурне тло, а під дією 
панівної класової ідеології  –  і система загальнолюдських культурних цінностей.  

Культурологічний компонент у змісті підготовки вчителів іноземних мов поступово втрачав свою 
широту й об’єм і зводився до вивчення кількох спеціальних предметів, що знайомили з окремими 
проявами культурного життя країни, мова якої вивчалася, і формували загальну мовознавчу базу 
майбутнього вчителя. На початкових етапах існування ІНО колишній університетський рівень 
культурологічної підготовки вчителів іноземних мов удавалося зберегти лише Вищому ІНО ім. 
Драгоманова (м. Київ). Тут для всіх гуманітарних відділів факультету профосвіти обов’язковим було 
вивчення історії філософії (6 год.), вступу до мовознавства (6 год.), латинської мови (12 год.). Студенти 
літературно-лінгвістичного відділу обов’язково слухали курси історичної поетики (6 год.), історичної 
античної письменності (12 год.), історії західноєвропейської письменності (12 год.), історії слов’янської 
письменності (8 год.), історії української та російської письменності (по 12 год.), історії української і 
російської мови (по 4 год.), української і російської діалектології (по 4 год.), методології історії 
письменства (4 год.). Крім того, для циклу романо-германської  філології викладалися "Історія  
мистецтва середніх віків та відродження" або "Історія нового мистецтва" (на вибір – 6год.), "Порівняльна 
граматика романської/ германської мови" (6год.), "Вступ до романо-германської філології" (12 год.), 
"Історична граматика двох романських мов" (по 4 год. на вибір), "Історична граматика двох германських 
мов" (по 4 год. на вибір), "Історія західноєвропейської громадської думки" (6год.) [11]. 

В інших ІНО діапазон культурологічних дисциплін був значно вужчим. Так, на відділенні підготовки 
викладачів іноземних мов при Одеському ІНО протягом трьохрічного курсу навчання викладалися: 
"Історія всесвітньої літератури" ( 4 год. на І курсі), "Вступ до мовознавства" (2 год. у І триместрі І курсу), 
"Латинська мова" (по 2 год. на І і ІІ курсі), "Історія французької/ німецької літератури" (по 2 год. на І і ІІ 
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курсі),  "Історія французької/ німецької культури" (2 год. у ІІІ триместрі І курсу), "Порівняльне 
мовознавство" (2 год. на ІІ курсі), "Всесвітня література" (4 год. на ІІ і ІІІ курсі), "Давньофранцузька/ 
готська мова" (2 год. на ІІ курсі), "Енциклопедія романської/ германської філософії" (2 год. на ІІІ курсі), 
"Історія французької/ німецької мови" (2 год. на ІІІ курсі), "Історія французької/ німецької літератури" (2 
год. на ІІІ курсі), "Історія романської/ германської літератури" (2 год. на ІІІ курсі) [12]. У навчальному 
плані секції мови і літератури факпрофобра Харківського ІНО за 1922/23 н.р. кількість культурологічних 
предметів ще менша і дещо інша  – "Соціальні основи мови й літератури", "Походження і розвиток мов", 
"Історія літератури", "Основи поетики", "Порівняльне мовознавство", "Вступ до слов’янського наріччя", 
"Методологія історії літератури", "Історія філософії" [13].  

Наступний розвиток проблеми наповнення змісту професійної підготовки майбутнього вчителя 
іноземних мов культурологічними знаннями відбувався під дією двох чинників: загальних тенденцій 
формування змісту вищої педагогічної освіти та офіційного ставлення до значення і цілей викладання 
іноземних мов у системі шкільної освіти.   

Після запровадження в Україні на початку 30-х років єдиної з РСФСР системи педагогічної освіти 
почала створюватися нова мережа вищих навчальних закладів для підготовки вчителя іноземних мов. 
Труднощі у їх діяльності були спільними для всіх педагогічних вузів: відсутність стабільних планів, 
зменшення годин на спеціальні предмети, недостатня кількість годин на культурознавчі дисципліни, 
вибір методів викладання тощо. В умовах утвердження командно-адміністративної державної системи  
панувало нігілістичне ставлення до виховного і загальноосвітнього значення як національної, так і 
світової культури. Включення до постанови ЦК ВКП(б) від 25 серпня 1932 р. "Про навчальні програми 
та режим у початковій і середній школі" пункту про необхідність забезпечення знання однієї іноземної 
мови кожному, хто закінчує школу, було викликане не стільки бажанням наблизити школярів до 
скарбниці світової культури, скільки прагматичними інтересами підготовки таких трудових сил, які 
могли б читати технічну літературу іноземними мовами. У процесі післявоєнних змін навчальних планів, 
незважаючи на поступове збільшення кількості годин на вивчення іноземних мов (1946 р., 1955 р., 
1961 р.), шкільне викладання іноземних мов дуже повільно поверталося обличчям до вивчення культури 
країни, мова якої вивчалася. Відповідно було відсутнє державне замовлення на культурологічну 
підготовку вчителя.  

Лише в 70-х рр. ХХ ст. розпочинається активізація уваги до формування в учнів культурознавчих 
знань при вивченні іноземної мови. Вагомим поштовхом до цього став спеціальний розділ "Іноземні 
мови і цивілізація" в Заключному акті Наради з безпеки і співробітництва в Європі (Хельсінкі, 1975), у 
якому було підкреслене значення розширення спілкування між народами для їх кращого ознайомлення з 
культурою кожної країни, а викладання іноземних мов розглядалося як важливий засіб вивчення 
відповідних цивілізацій. У методиці викладання іноземних мов на той час уже протягом тривалого 
періоду користувалися термінами "країнознавчий матеріал", "країнознавчі теми (тексти)", "країнознавчі 
навчальні посібники" тощо. В багатьох вищих навчальних закладах, які готували вчителів іноземних мов, 
крім практичного курсу іноземної мови, почали вводити спеціальний курс країнознавства. Так, 
навчальний план Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти СССР для інститутів іноземних мов 
за спеціальністю 2103 – іноземні мови (дві мови) передбачав викладання курсу країнознавства в обсязі 80 
годин (50 год. – лекції, 30 год. – семінари) з екзаменом та заліком. До того ж програма із практичного 
курсу іноземної мови включала широку країнознавчу тематику. 

Протягом 70-х років у вітчизняній лінгводидактиці почав розроблятися особливий напрям, який 
ставив у центрі уваги вивчення мовних явищ у тісному зв’язку з культурою країни, мова якої вивчається. 
Цей напрям у працях Є.М. Верещагіна та В.Г. Костомарова отримав назву "лінгвокраїнознавство", тобто 
культурознавство, зорієнтоване на задачі і потреби вивчення іноземних мов. Об’єктом  
лінгвокраїнознавства, окрім реалій культури, стали також і особливості мовної картини світу –   
відображення реальної дійсності у мові. Про необхідність реалізації лінгвокраїнознавчого підходу при 
викладанні іноземних мов заговорили науковці і вчителі-практики. На цьому етапі включення 
культурознавчих знань до змісту вивчення і викладання іноземних мов почало означати розуміння мови 
не тільки як культурного, але і як суспільного явища (засобу спілкування), що стало одним із стимулів до 
поширення комунікативної методики викладання іноземних мов у шкільній практиці та професійній 
підготовці майбутніх вчителів іноземних мов. 

На сучасному етапі розвитку системи викладання іноземних мов у діалозі культур як 
загальноєвропейської турботи на зміну поняттю "лінгвокраїнознавство" прийшло поняття 
"соціокультурна компетентність", у якому акцент переноситься з вивчення мови при одночасному 
вивченні культури країни, мова якої вивчається, на формування чутливості до соціокультурних умов 
користування мовою: правил ввічливості, норм регулювання стосунків між поколіннями, статями, 
класами та соціальними групами, особливостями вербальної та невербальної поведінки в типових 
ситуаціях спілкування тощо.  
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У цьому контексті формування нової, соціально спрямованої культуровідповідної парадигми 
навчання іноземних мов викликає занепокоєння відсутність її адекватного відображення у змісті 
професійної підготовки вчителя іноземних мов, який має виступати для учнів носієм необхідних 
соціокультурних знань. На відміну від минулого університетського досвіду енциклопедичної підготовки 
вчителя класичних мов, при якій культуровідповідність виступала засобом інтегрування  дисциплін, що 
вивчалися майбутніми фахівцями, у сьогоднішній професійній освіті вчителя іноземної мови тенденція 
до культуроцентричної побудови навчального процесу до цього часу залишається не забезпеченою на 
рівні державних стандартів. Елементи, необхідні для формування соціокультурної компетентності 
майбутнього вчителя іноземної мови, розкидані по різних навчальних курсах і ефективність їх засвоєння 
студентами залежить суто від особистісних якостей, соціокультурного досвіду й майстерності окремих 
викладачів, що читають ці курси. Таким чином, однією з проблем, яка ще чекає на своє вирішення, є 
створення спеціальних інтегрованих курсів у змісті професійної підготовки майбутніх учителів, здатних 
перетворити вчителя з викладача іноземних мов на вчителя іншомовної культури.  
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ПЕДАГОГІЧНА ГРА У ЗМІСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ 

У статті проаналізовано  досвід запровадження ігрових технологій у процесі професійної підготовки 
військових кадрів, акцентовано увагу на понятті бліц-гри, розкрито її характерні риси та структура. 

Оволодіння змістом освіти означає не тільки засвоєння науково-теоретичних і науково-практичних 
знань, а і досвіду пошуково-творчої діяльності. Комплекс зовнішніх та внутрішніх чинників, що 
обумовлює формування сучасного спеціаліста в умовах військово-академічної освіти, складається з 
соціально-економічних, соціально-психологічних, навчально-освітніх, службових та інших 
(національних, регіональних, соціального статусу, престижу професії) груп. Саме ці групи чинників за 
останнє десятиріччя зазнали серйозних деформацій та значною мірою втратили сприятливу роль  у 
справі підготовки військового професіонала. 

Найважливішими чинниками, що, незважаючи на ситуацію, яка виникла, залишаються певною мірою 
керованими, є навчально-освітні. Навчально-освітні чинники умовно можна поділити на дві групи: 

1) обумовлені загальними особливостями педагогічного процесу військового навчального закладу; 
2) обумовлені особливостями педагогічних технологій, які використовуються у певному закладі в 

інтересах професійної підготовки кадрів. 
Побудова навчального процесу у військовій академії, у свою чергу, визначається. низкою чинників. 

Основними серед них є: кваліфікаційні вимоги до випускників; перспектива їх професійної діяльності 
після закінчення навчального закладу; сформована педагогічна технологія навчання курсантів у 
зазначеному вузі; стан і можливості навчально-матеріальної бази; кваліфікація професорсько-
викладацького складу. 

На сучасному етапі склалася суперечлива та складна ситуація  щодо побудови навчального процесу 
як механізму професійної підготовки кваліфікованих офіцерських кадрів. Це пов’язано з відсутністю 
механізму довгострокового планування переміщення кадрів і неможливістю його створення з 
урахуванням динамічних процесів реформування системи комплектування частин та підрозділів. Така 
невизначена ситуація змушує вносити відповідні корективи у навчальний процес. 

Кадрова нестабільність з підготовленими офіцерами-педагогами при існуючому дефіциті викладачів 
із базовою педагогічною освітою у військових вузах країни не витримує ніякої критики. Кваліфікація 
військово-педагогічних кадрів військових навчальних закладів та нерівномірність їх розподілу сьогодні 
викликає тривогу. І якщо в умовах академічної освіти, за нашими підрахунками, до 30 % викладачів не 
мають спеціальної педагогічної освіти, то у військових інститутах ця цифра становить 80%. Протиріччя 
між об’єктивним велінням часу зробити викладача центральною фігурою реформування вищої 
військової школи і рівнем професійно-педагогічної підготовки останнього потребує свого логічного 
вирішення.  

Завданням нашого дослідження є: 
1) провести аналіз використання ігрових технологій у професійній підготовці військових кадрів; 
2) розкрити поняття та характерні риси педагогічної бліц-гри як одного із оптимальних варіантів 

ігропрактики в умовах вищого військового навчального закладу. 
Ми поділяємо точку зору О.В. Торічного, який визначає педагогічний, або навчально-виховний, 

процес вузу як спеціально організовані, детально розроблені та послідовно здійснювані формування і 
розвиток властивостей особистості майбутнього спеціаліста, що відповідають цілям, обумовленим 
освітньо-кваліфікаційною характеристикою. Цей процес містить у собі дві взаємопов’язані частини – 
освіта та виховання. Ретельна підготовка, організація та психологічний супровід педагогічного процесу – 
основа успіху підготовки спеціаліста [1: 41]. Спеціаліст, у нашому  розумінні, – це особистість, яка 
володіє визначеним обсягом знань, умінь і навичок, отриманих у результаті підготовки, і яка здатна 
реалізувати ці знання при виконанні завдань відповідно до професійного призначення. 

Службова діяльність характеризується динамічністю, непередбачуваністю, постановкою проблемних 
ситуацій, які потребують негайного вирішення. Тому важливо достатню увагу приділяти розвитку 
оперативного мислення курсантів, формувати у них здатність орієнтуватися в обстановці, яка 
змінюється. На жаль, окремі педагоги продовжують реалізовувати в навчанні мету передачі якомога 
більшого обсягу інформації у відведений час, а питанням вироблення у вихованців творчого мислення 
особливої уваги не приділяють. Звідси труднощі в офіцерських кадрів у практичній діяльності при 
виникненні нестандартних ситуацій або в екстремальних обставинах. Відомий психолог Б.М. Теплов 
серед характерних особливостей мислення та здібностей, якими повинен володіти військовий 
професіонал, виділяє такі: 

− максимальна продуктивність розуму в умовах  максимальної небезпеки; 
− швидкість, стрімкість мислення [2: 3]. 
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Б.М. Теплов, на підставі проведеного психологічного дослідження робить висновок, що чим вищі 
щаблини військової ієрархії долає офіцер, тим більш важливим для нього є володіння наведеними 
якостями. У системі військово-академічної освіти з урахуванням цього положення повинні більш 
активно використовуватися педагогічні технології, що сприяють формуванню творчого мислення, 
здатності ефективно діяти та приймати відповідальні рішення в умовах динамічної військово-
професійної діяльності з особовим складом. Ігрові технології в силу відповідних їм ознак адекватно 
відповідають особливостям такої діяльності. 

Основні положення теорії ігрової діяльності були сформульовані  та розроблені класиками російської 
та радянської педагогіки К.Д. Ушинським, Д.І. Писарєвим, А.С. Макакренком  та видатними 
радянськими вченими М.В. Левітовим, Л.С. Виготським, Л.С. Рубінштейном, О.М. Леонтьєвим та 
іншими [3: 162 – 176]. 

А.С. Макаренко писав: "Є ще один важливий метод – гра… треба насамперед сказати, що між грою і 
роботою немає такої великої різниці, як дехто думає… В кожний хорошій грі є насамперед робоче 
зусилля думки… Дехто вважає, що робота відрізняється від гри тим, що в роботі є відповідальність, а в 
грі її немає. Це неправильно: у грі є така сама велика відповідальність, як і у роботі, – звичайно, у грі 
хорошій, правильній…"[4:367–368] . 

І.Б. Коротяєва, досліджуючи ділову гру як засіб розвитку пізнавального та професіонального 
інтересів студентів педагогічного вузу, доводить, що "її сутність полягає в наступному: ділова гра 
розглядається як представник контекстного навчання, за якого засвоєння знань, формування вмінь і 
навичок немов покладені на основу професійної діяльності, що представлена в навчанні у певній 
модельній формі. У контекстному навчанні – підкреслює автор, – як і в традиційному, навчальний 
матеріал надається за допомогою відповідних знаків, знакових систем та виступає як знання, яке 
необхідно засвоїти" [5: 9]. 

Ми погоджуємося з такою позицією і враховуємо її при визначенні умов використання ігрових 
технологій  у військовій педагогічній практиці.  

Велику значимість має праця І.О. Смолюка "Розвиток педагогічних технологій у вищих закладах 
освіти України". Автором розроблено теоретично-педагогічні основи використання педагогічних 
технологій, узагальнено історичні аспекти розвитку педагогічних технологій, акцентується увага на 
дослідженні соціально-особистісного аспекту і доведено, що концептуальною тенденцією саморозвитку 
педагогічних технологій є її гуманізація [6: 34]. 

Науково-педагогічна і методична література містить багато визначень понять "ділова гра" та 
"навчальна гра", але єдиного підходу немає. О.О. Вербицький зазначає, що в найширшому значенні 
"ділова гра" може бути визначена як знакова модель професійної діяльності, контекст якої задається 
знаковими засобами – за допомогою мови моделювання, імітації та зв’язків, включаючи природну 
мову [7]. 

О.В. Козлова, визначаючи поняття "ділова гра", виділяє таку її якість як прийняття рішень. Зрозуміло, 
що характерною рисою ділової гри є моделювання учасниками змісту гри й процесу тієї або іншої 
майбутньої професійної діяльності та системи їхніх відносин усередині заданої моделі реального 
виробничого колективу [8]. 

У нашому дослідженні ми зверталися до наукового надбання таких педагогів, як  А.О. Вербицький, 
М.Д. Ярмаченко, І.О. Рейнгард, В.І. Бондар, І.Д. Бех, О.А. Дубасенюк, В.І. Лозова, О.В. Глузман. 

Ідеї впровадження елементів гри в процес педагогічної практики військових кадрів у системі 
військово-педагогічної освіти знайшли свій відбиток у працях військових учених О.Я. Анцупова, 
В.М. Володько, В.М. Гуріна, М.В. Овчара, В.В. Хрипка, О.В. Торічного. Заслуговує уваги досвід 
практичної діяльності офіцерів Є.М. Потапчука, О.П. Корольова, О.Д. Сафіна, О.Ю. Торіцина.  

Аналіз практики використання педагогічних ігор у педагогічній практиці військових навчальних 
закладів на сучасному етапі дозволяє виділити такі характерні тенденції: 

− використання елементів гри у структурі різноманітних видів занять в інтересах активізації 
курсантів; 

− проведення педагогічної гри протягом одного-двох занять з визначеної теми відповідно до 
визначених раніше дидактичних цілей; 

− проведення тривалої за часом педагогічної гри в інтересах реалізації завдань розвитку і 
навчання учасників на базі спеціально обладнаних ігроцентрів. 

Здійснюються спроби конструювання та теоретичного обґрунтування педагогічних ігор, 
упровадження їх у педагогічний процес військових навчальних закладів за досвідом і подобою 
застосування ігрових технологій у педагогічних вузах країни з метою педагогічної підготовки студентів. 
З наукових позицій здійснюється обґрунтування ефективності ділових ігор, що розглядаються як зразок 
застосування інноваційних аспектів у підготовці військово-педагогічних кадрів. Є розробки, які 
характеризують потенційні можливості функціонального ігропроцесу, його можливу структуру 
(О.В. Торічний, Є.М. Потапчук). 

Військова педагогіка серйозно "занедужала" ігропрактикою. Серед вчених педагогів-практиків є 
прихильники та супротивники впровадження ігрових технологій у навчальний процес. Причиною такого 
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поділу думок є абсолютизація окремих методик, непідготовленість вищої військової школи до 
викладання їх у "чистому" вигляді, тобто в тому вигляді, у якому вони застосовуються у невійськових 
навчальних закладах (тривалі ділові ігри). 

Гра, незважаючи на творчу діяльність педагогів-новаторів, продовжує залишатися  в навчальному 
процесі стосовно до викладення психолого-педагогічних та гуманітарних дисциплін досить рідкісним 
явищем. У більшості вузів педагогічна гра – це вдало знайдений прийом педагогічного впливу, що 
використовується час від часу, незрозумілий до кінця складний інструмент педагогічного впливу на 
слухачів. Навчальні ігри використовуються здебільшого під час вивчення спеціальних предметів, а 
запровадження цього методу до вивчення фундаментальних дисциплін відбувається  більш повільно.  

Результати анкетного опитування викладачів і курсантів дозволили виявити характерні причини 
повільного впровадження ігрових технологій у практику професійної підготовки офіцерських кадрів: 

1) відсутність розробленої теорії і методики використання ігрових технологій у навчальному 
процесі військових навчальних закладів; 

2) недостатня підготовленість значної частини викладачів до використання в педагогічній практиці 
інноваційних методів навчання; 

3) недостатня мотивація викладачів до використання у військово-педагогічній практиці ігор. 
Відсутність стимулювання творчої педагогічної праці, пов’язаної зі зростаючими витратами часу на 
підготовку до занять, побудованих із використанням ігор, при зберіганні старих підходів до навчального 
навантаження; 

4) традиційна орієнтація програм професійної підготовки курсантів на пояснювально-
ілюстративний тип навчання; 

5) недостатнє матеріально-технічне забезпечення навчальних програм; 
6) недостатній взаємообмін досвідом, накопиченим вузами, науково-дослідними центрами, 

науково-дослідними інститутами України, щодо впровадження і використання ігрових технологій у 
навчальний процес; 

7) досить жорстка регламентація в методиці проведення занять з тієї чи іншої навчальної 
дисципліни. 

Наведені причини дозволяють, на нашу думку, висловити сумнів щодо можливості використання в 
сучасних умовах і в найближчій перспективі тривалих за часом і складних педагогічних ігор у 
навчальному процесі  військових навчальних закладів. У той же час є можливості для широкого й 
ефективного використання такого різновиду ігрових технологій, як "бліц-ігри". 

Ігрові технології – це сукупність процесів і методів навчання, що являють собою форму пізнавальної 
діяльності слухачів в умовних ситуаціях, спрямованих на формування у них педагогічних здібностей, 
знань, умінь і особистих якостей у ході вирішення педагогічних завдань [1: 34]. 

Педагогічна бліц-гра – це різновид ігрових технологій, основними особливостями якої є: мінімальний 
комплект ролей, швидкість проведення і отримання результату. 

Характерними рисами бліц-гри є: привабливість і легкість форми; несподіваність і неординарність 
змісту; обов’язковість оцінки результатів (кількісної або якісної); обмежена функціональна 
спрямованість, реалізована відповідно до педагогічних цілей; можливість включення їх у структуру 
традиційних видів навчальних занять; динамічність виникнення та вирішення ситуації (проблеми, 
завдання); проектована і керована емоційна напруженість у процесі гри; обмеженість часу, відведеного 
на вирішення проблеми; можливість об’єднання в єдиний комплекс (систему) ігор відповідно до 
педагогічних цілей; включення визначеного контексту професійної діяльності, імітації деяких її умов і 
форм. 

Практика бліц-гри складається, на наш погляд, із техніки гри (технологічної структури), теорії і 
методології гри (загальних підходів до проектування й аналізу дій); етики гри (наявність моральних ідей 
та змісту). 

У цілому педагогічну гру можна розглядати як засіб підготовки до службової діяльності, як 
особливий вид діяльності людини, як компонент інших видів діяльності, всієї культури.  

Більша кількість професійних поразок зумовлена відсутністю стратегічних навичок у побудові 
власної професійної моделі… Рівень професійної зрілості залежить від здатності педагога реалізувати на 
методологічному рівні стратегічний шлях: від духовно-прогностичного цілепокладання через структурну 
побудову системи знань до організації отримання кінцевого результату, спрямованого на нарощування 
ментальних цінностей [9: 179]. Тому ми можемо вважати практику педагогічної гри (зокрема, бліц-гри) 
успішною за умови,  якщо під час гри курсанти не лише отримують більш конкретні уявлення про 
майбутню професійну діяльність, але й розвивають аналітичні здібності, синтезують культуру діяльності, 
у них формується цілісна понятійна система. Таким чином, гра дає змогу кожному курсантові відчути 
себе суб’єктом педагогічного процесу, виявити й розвинути свою особистість. Це зумовлено тим, що у 
грі відбувається здійснення бажання майбутнього спеціаліста виявити свої здібності та придатність до 
професійної діяльності. "В грі відбуваються лише ті дії, цілі яких значущі для індивіда за їх власним 
внутрішнім змістом" [10: 590]. 
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На жаль, недостатнє фінансування навчальної роботи закономірно призводить до старіння навчально-
матеріальної бази, ускладнює вдосконалення технології підготовки кадрів. У той же час, у зв’язку зі 
звільненням із кадрів певної кількості викладачів, із приходом нових людей об’єктивно здійснюється 
переосмислення змісту навчального процесу у військових вузах. Мають місце деякі позитивні тенденції, 
які стосуються цілей навчання, принципів відбору матеріалу, контингенту слухачів, системи мотивації їх 
навчальної діяльності, а також соціально-психологічних аспектів спілкування  слухачів та викладачів. 
Потрібний новий стиль педагогічного мислення та педагогічної дії, який дозволив би забезпечити якісні 
зміни у всіх видах навчальної роботи на основі теоретико-методологічних концепцій та педагогічної 
науки і використання передового досвіду не лише військових, але й цивільних навчальних закладів. 

У запропонованій статті ми звернули увагу на особливості педагогічного процесу у вищому 
військовому навчальному закладі та відзначили, що модульне навчання в умовах вищого військового 
навчального закладу сьогодні та на найближчу перспективу залишається проблематичним. Результати 
проведеного дослідження свідчать, що у найближчі роки професійна підготовка офіцерських кадрів буде 
здійснюватися на підставі тематичних планів і навчальних програм, структура яких  складатиметься з 
цілого блоку дисциплін, де заняття курсу плануються розрізнено. У таких умовах значимою є 
педагогічна технологія, побудована щодо одного окремо взятого заняття (або двох-трьох таких занять 
окремо взятої теми), якщо заняття сплановані досить поєднано – протягом дня, тижня. Набуває 
актуального значення впровадження до навчального процесу вузу бліц-ігор – ігрових технологій, які 
можна було б проводити за короткий період часу досить результативно і які можна було б логічно 
включати до загального курсу, побудованого із використанням різноманітних методів навчання на різних 
етапах професійної підготовки офіцерських кадрів. 

Викладені у статті висновки не претендують на вичерпне рішення питань, пов’язаних із 
використанням ігрових технологій у професійній підготовці офіцерських кадрів. Подальшого вивчення 
потребують проблеми використання контекстно-орієнтованих методів активного навчання з метою 
формування і розвитку якостей особистості офіцера, необхідних у професійно-педагогічній діяльності. 
Доцільним, на наш погляд, є здійснення досліджень, пов’язаних з можливостями застосування 
автоматизованих дидактичних систем з метою реалізації комп’ютерної навчальної практики в 
педагогічній підготовці. Перспективними розробками проблеми можуть бути також дослідження 
педагогічних основ використання ігрових технологій у гуманітарній підготовці військовослужбовців у 
системі вищої військової освіти, можливостей реалізації контекстного підходу у вищій військовій школі 
з використанням методів активного навчання. 
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Мирошниченко В.И. Педагогическая игра в содержании профессиональной подготовки курсантов.  

Анализируется опыт внедрения игровых технологий в процессе профессиональной подготовки военных 
кадров. Акцентируется внимание на понятии блиц-игры, раскрываются ее характерные черты и 

структура. 

Miroshnichenko V.I. Pedagogical Game as a Component of the Cadet'S Professional Training. 

The article  analyzes the employment of game technologies while training prospective regular officers. It lays an 
emphasis on the concept of  blitz-game  and reveals its contents and peculiarities. 
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МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО 
ВИХОВАННЯ ГУМАННИХ ВЗАЄМИН УЧНІВ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК 

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 

У статті представлено використання методичної системи в навчальному процесі вищого закладу 
освіти як один із перспективних напрямів підготовки майбутнього вчителя до виховання гуманних 

взаємин молодших школярів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю. 

Становлення української державності, відмова від авторитарних методів управління державою, 
побудова громадянського суспільства потребує реформування виховної системи сучасної 
загальноосвітньої школи. Проте загострення політичних, економічних суперечностей зумовлює зміни 
пріоритетів життєвих цінностей та ідеалів, призводить до прагматичності мислення, погіршення 
людських взаємин. Тому досить гостро постає необхідність оновлення національної освіти шляхом 
формування гуманних взаємин підростаючого покоління. Нові пріоритети розвитку системи освіти 
потребують підвищення рівня підготовки майбутнього вчителя до виховання гуманних взаємин 
молодших школярів, що проживають у зоні радіологічного контролю. 

Упродовж останнього десятиліття з’явилися численні дослідження, в яких розглядаються різні 
аспекти підготовки майбутніх учителів до педагогічної діяльності: проблема формування особистості 
вчителя у процесі загальнопедагогічної підготовки (О.О. Абдуліна, В.П. Білозерцев, О.Г. Мороз), 
формування вчителем гуманних взаємин учнів (В.О. Білоусова, Л.І. Божович, І.В. Бужина, 
Н.Г. Гавриловець, В.А. Киричок, О.В. Киричук, А.В. Сущенко), організаційно-педагогічні умови 
навчально-виховного процесу в районах Чорнобильської аварії, в тому числі в лікувально-оздоровчих 
закладах (В.П. Биков, В.Г. Кукуруза, В.І. Лисенко, І.В. Літяга, В.Г. Чужикова). Проте практично не 
розглядалися теоретичні та практичні засади виховної діяльності вчителя початкової школи в контексті 
формування гуманних взаємин учнів, які проживають у забрудненій радіонуклідами зоні.  

У статті подано спробу осмислення практичного досвіду підготовки сучасного педагога до виховання 
гуманних взаємин учнів початкових класів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного 
контролю. Його вдосконалення можливе за умови оновлення змісту підготовки до зазначеного виду 
діяльності шляхом упровадження інноваційної методичної системи – способу її організації, 
спрямованого на оптимальну побудову й реалізацію майбутньої професійної діяльності.  

Застосування методичної системи підготовки студентів до виховання гуманних взаємин учнів 
початкових класів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю здійснюється у 
процесі вивчення спецкурсу "Теорія і практика виховання гуманних взаємин молодших школярів у 
лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю". 

Логічний каркас програми із спецкурсу складається з тем, які розкривають ідею гуманізації 
навчально-виховного процесу в історії розвитку педагогічної думки, соціальні наслідки техногенних та 
екологічних катастроф, психолого-педагогічні та медичні передумови виховання гуманних взаємин 
молодших школярів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю, особливості 
діяльності та планування таких установ, форми, методи та засоби формування гуманних взаємин учнів 
початкових класів, робота з батьками щодо виховання гуманних взаємин. Спецкурс розраховано на 54 
навчальні години. Робоча програма передбачає включення структурних і функціональних компонентів 
методичної системи.  

Робоча програма спецкурсу "Теорія і практика виховання гуманних взаємин молодших 
школярів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю" 

Мета спецкурсу: ознайомлення майбутніх педагогів загальноосвітніх шкіл, навчально-виховних та 
лікувально-оздоровчих закладів із теорією та практикою формування гуманних взаємин молодших 
школярів зони радіологічного контролю.  

Завдання спецкурсу:  
   - забезпечення теоретичної підготовки студентів з основ гуманізації навчально-виховного процесу та 

здійснення історико-педагогічного аналізу визначеної проблеми;  
   - оволодіння знаннями про соціальні наслідки техногенних та екологічних катастроф; 
   - визначення та аналіз психолого-педагогічних та медичних передумов становлення гуманних 

взаємин молодших школярів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю;  
   - опанування знань про індивідуальні та вікові особливості дітей молодшого шкільного віку, які 

проживають у зоні радіологічного контролю; 
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   - вивчення мотивів, що спонукають до виховання гуманних взаємин молодших школярів;  
   - оволодіння знаннями про гуманність та гуманні взаємини;  
   - формування знань, умінь та навичок майбутніх учителів до виховання гуманних якостей 

особистості;  
   - вироблення у студентів вміння виховувати гуманні взаємини молодших школярів;  
   - оволодіння майбутніми вчителями вміннями та навичками виховувати гуманну поведінку;  
   - забезпечення практичної підготовки щодо проведення виховної діяльності гуманістичної 

спрямованості;  
   - вміння аналізувати гуманістичну спрямованість професійної діяльності педагогів-новаторів;  
   - вироблення умінь працювати з батьками дітей, які проживають у зоні радіологічного контролю 

щодо виховання гуманних взаємин;  
   - знайомство з гуманістичною педагогікою В.О. Сухомлинського; 
   - підготовка методичних рекомендацій до проведення виховних заходів гуманістичної спрямованості. 
Провідні положення програми курсу: підготовка майбутніх учителів до формування гуманних 

взаємин молодших школярів, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; знання соціальних 
наслідків техногенних та екологічних катастроф; визначення та аналіз психологічних передумов 
становлення гуманних взаємин молодших школярів; здійснення історико-педагогічного аналізу основних 
понять курсу; вивчення стану та розроблення структури гуманних взаємин учнів молодшого шкільного 
віку у виховній діяльності; розробка методичних рекомендацій для проведення виховних заходів 
гуманістичної спрямованості. 

Професійна спрямованість: програма курсу передбачає у процесі теоретичних (лекційних) та 
практичних занять засвоєння загальних основ щодо підготовки майбутніх учителів до формування 
гуманних взаємин учнів початкової школи; здійснення виховної діяльності гуманістичного спрямування.  

Зміст і принципи побудови навчального процесу: лекції, практичні заняття з використанням 
активних методів навчання, індивідуальні завдання, відвідування позашкільних закладів освіти, 
самостійна робота. 

Самостійна робота студентів: робота з навчальною методичною літературою, педагогічною 
періодикою, підготовка повідомлень, рефератів, технологічна розробка виховних заходів. 

Міжпредметні зв’язки: спецкурс є інтегрованим курсом з використанням, систематизацією та 
вдосконаленням знань із психології, історії педагогіки, педагогіки, методик викладання окремих 
предметів. 

Вимоги до знань, умінь і навичок: знання психолого-педагогічних та вікових особливостей дітей 
молодшого шкільного віку, вмінь та навичок майбутніх учителів до формування гуманних якостей 
особистості, знання про гуманність і гуманні взаємини, вмінь та навичок гуманної поведінки. 

Система контролю: контрольні, самостійні роботи, тестування, усне опитування, виконання творчих 
завдань, реферати, залік. 

Структура програми зі спецкурсу складається з тем, зміст яких розкривається у формі лекцій, 
семінарів, практичних занять, індивідуальної, самостійної, науково-дослідної роботи. Поетапне 
управління підготовкою студентів до виховання гуманних взаємин молодших школярів передбачає 
застосування різних типів лекцій, кожна з яких виконує певну роль на конкретному етапі навчання: 
інформаційна, проблемна, лекція-дискусія, лекція-бесіда, лекція з розбором конкретних навчальних 
ситуацій, лекція-діалог, лекція із застосуванням техніки зворотного зв’язку, лекція-консультація тощо. 
Загальною для усіх типів лекцій є їх гуманістична спрямованість.  

У процесі викладання моделюється не лише зміст, але й враховуються психолого-педагогічні умови, 
які впливають на нього: специфічна форма професійної реалізації готовності до виховання гуманних 
взаємин учнів; особистість викладача з гуманними якостями, його власна позиція стосовно питань 
виховання гуманних взаємин молодших школярів, уміння пояснити існуючі суперечності визначеної 
проблеми, показ розв’язання деяких суперечностей у наукових розробках зарубіжних та вітчизняних 
педагогів допомагає майбутнім учителям визначити свою позицію стосовно виховання гуманних взаємин 
учнів початкових класів зони радіологічного контролю (див. табл. 1.1). 

Семінарські заняття забезпечують розвиток творчого професійного мислення, пізнавальної 
мотивації і кваліфікованого використання знань у навчальних умовах. Кваліфіковане використання знань 
– це вільне володіння мовою педагогічної науки, тобто точне оперування термінами, поняттями, 
визначеннями. Семінари складаються з двох взаємопов’язаних ланок: самостійного вивчення студентами 
програмного матеріалу та обговорення на заняттях результатів пізнавальної діяльності. Студенти вчаться 
працювати самостійно, формують навички роботи з літературою, розвивають інтерес до предмета, 
вчаться аргументувати відповідь, що сприяє зв’язку теорії та практики.  

Семінарські заняття різняться за структурою та за рівнем складності, обсягу і вимог: просемінари 
(підготовчі); власне семінари; міжпредметні семінари; за дидактичною метою: семінари повторення і 
систематизації знань; семінари вивчення нового матеріалу; мішані (комбіновані); за формою 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 24. Педагогічні науки 

108 

проведення: семінар-бесіда; семінар-обговорення (реферативний); коментоване читання; диспут; 
практикум; комбінований; міжпредметний семінар та його різновид – семінар-конференція. 

Цілісний цикл діяльності неможливий без використання способів стимулювання та мотивації, 
організації та самоконтролю. Спосіб діяльності є її методом. Виділяємо три групи методів підготовки 
майбутніх учителів до виховання гуманних взаємин молодших школярів: група методів стимулювання 
та мотивації підготовки студентів до виховання гуманних взаємин; група методів організації 
підготовки студентів до виховання гуманних взаємин; група методів контролю підготовки студентів 
до виховання гуманних взаємин. У кожній із трьох груп методів ми відобразили взаємодію викладачів та 
студентів. Зовнішній уплив зумовлює розвиток внутрішньої мотивації студентів, яка є підґрунтям для 
формування гуманних взаємини молодших школярів зони радіологічного контролю. Організаційний 
уплив педагога поєднується із здійсненням та самоорганізацією підготовки майбутніх учителів 
виховувати гуманні взаємини учнів. Контролюючі дії педагога поєднуються із самоконтролем студентів. 
Наявність та взаємозв’язок названих груп методів забезпечує цілісний акт підготовки студентів до 
виховання гуманних взаємин молодших школярів зони радіологічного контролю [1]. 

 
Таблиця 1.1. 

Тематичний план спецкурсу "Теорія і практика виховання гуманних взаємин молодших школярів у 
лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю" 

 
№ 
з/п 

 
ТЕМИ 

Л
ек

. 
(г
од

.) 

С
ем

. 
(г
од

.) 

П
ра
кт

. 
(г
од

.) 

1 Проблема гуманізації навчально-виховного процесу в історії 
розвитку педагогічної думки 

2 2  

2 Соціальні наслідки техногенних та екологічних катастроф 1   

3 Психолого-педагогічні та медичні передумови виховання гуманних 
взаємин учнів початкових класів у лікувально-оздоровчих закладах 
зони радіологічного контролю 

2 2  

4 Індивідуальні та вікові особливості молодших школярів, що 
проживають у зоні радіологічного контролю 

2 2  

5 Теорія та методика виховання гуманних взаємин учнів початкових 
класів, у тому числі дітей зони радіологічного контролю 

2 2  

6 Учитель як суб’єкт  виховання гуманних взаємин учнів 2   

7 Аналіз гуманістичної спрямованості професійної діяльності 
педагогів-новаторів 

1 2  

8 Особливості виховної роботи в лікувально-оздоровчих закладах, у 
тому числі зони радіологічного контролю 

2 2 2 

9 Планування виховної роботи в лікувально-оздоровчому закладі 2 2 2 

10 Методика КТС як форма організації виховної діяльності 
гуманістичного спрямування в лікувально-оздоровчому закладі 

2 2 2 

11 Форми, методи та засоби формування гуманних взаємин учнів 
початкових класів у лікувально-оздоровчих закладах зони 
радіологічного контролю 

2 2  

12 Гуманістична педагогіка В.О. Сухомлинського 2 2  

13 Робота з батьками по вихованню гуманних взаємин 2 2 2 

           У с ь о г о: 24 22 8 
 

Кожна форма занять, яка використовується під час підготовки майбутніх учителів до виховання 
гуманних взаємин учнів початкових класів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного 
контролю, наповнюється гуманістичним спрямуванням і реалізується через колективні творчі справи 
(КТС).  

Щоб зробити виховання радісним і творчим процесом як для вихователів, так і для вихованців, в 
основу підготовки студентів до виховної діяльності з молодшими школярами ми взяли колективну 
творчу діяльність (І.П. Іванов), підґрунтям якої є КТС. Для нас цікаві колективні творчі справи, оскільки 
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вони спрямовані на прояв практичної турботи, встановлення гуманних взаємин. На думку багатьох 
педагогів-практиків це одна з найбільш вдалих форм позакласної роботи в початкових класах. Методика 
КТС має ряд безперечних переваг: визначальна роль ініціативи того, хто задіяний у справі, можливість 
імпровізації, характер змагання. Одним із принципових положень методики колективної творчої 
взаємодії є колективна творча справа – це форма організації колективної творчої діяльності й разом з тим 
– основний виховний засіб комунарської методики. Колективні творчі справи (КТС), колективні творчі 
ігри (КТІ), колективні творчі свята (КТСв), колективні організаторські справи (КОС) – це способи 
організації яскравого, наповненого працею та грою, творчістю і товариськістю, мрією і радістю життя  
[2].  

Таким чином, у процесі вивчення спецкурсу "Теорія і практика виховання гуманних взаємин 
молодших школярів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю" застосовується 
методична система, яка є підсистемою педагогічної і включає всі її структурні і функціональні 
компоненти. Стрижнем запропонованої методичної системи визначено колективну творчу діяльність, 
основою якої є колективні творчі справи (КТС), потужний потенціал встановлення гуманних взаємин. 
Застосування такого підходу забезпечує використання найбільш доцільних форм виховної діяльності в 
дитячому колективі лікувально-оздоровчих закладів. 
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Москвина Т.Ф. Методическая система подготовки будущих учителей начальных классов по 
воспитанию гуманных взаимоотношений учеников, которые пострадали вследствие 

Чернобыльской катастрофы. 

В статье представлено использование методической системы в учебном процессе высшего учебного 
заведения как одно из перспективных направлений подготовки будущего учителя к воспитанию 
гуманных взаимоотношений младших школьников в лечебно-оздоровительном учреждении зоны 

радиологического контроля. 

Moskvina T.P. The Methodical System of Training Prospective Teachers to Develop Humane Relationships 
Among Junior Students Suffered from Chernobyl Disaster. 

The article highlights the usage of methodical system in the process of education at universities as one of 
prospective ways in training prospective teachers to develop humane relationships among junior students in 

health care establishments in the zone of radiologic control. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ ДИТЯЧОГО 
ОЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ  НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

У статті розглядаються соціально-педагогічні умови діяльності педагогів дитячого оздоровчого 
центру на прикладі Міжнародного дитячого центру "Артек".  

Інтенсивність інноваційної діяльності в Міжнародному дитячому центрі  "Артек", як і у всій  системі 
освіти України, особливо зросла в 90-ті роки у зв'язку з корінною перебудовою суспільства на 
пострадянському просторі. У 1992 році "Артек" був перетворений з бюджетної установи на підприємство 
з державною формою власності, став суб'єктом ринкових відносин, що спричинило кардинальні зміни в 
організації життєзабезпечення табору й не могло не відбитися на принципах і змісті виховної діяльності, 
підготовці кадрів.  

Традиційна система виховної діяльності педагогів "Артека" потребувала переосмислення у зв'язку з 
тим, що вступила,  з одного боку, у явне протиріччя із  соціокультурними реаліями, що змінилися,  з 
іншого – залишалася стабілізуючим фактором, що забезпечує ефективність виховного процесу в нових 
умовах. В аналізі сучасних соціально-педагогічних умов ми ґрунтувалися на уявленнях про те, що, за 
словами Н.Д. Никандрова, "соціалізація й виховання нерозривно пов'язані з системою цінностей, які 
існують у свідомості людей або впроваджуються в цю свідомість різними способами,  насамперед, самим 
життям у всій його повноті (соціалізація) і системою створення як досить важливої й неминучої для 
кожної людини частиною цього життя" [1: 10].   

Згортання механізмів, що діяли в радянський період, виховання у навчальних закладах, позашкільних 
установах, за місцем проживання багато в чому привело до втрати інституту класної і позанавчальної 
виховної роботи, дитячих і юнацьких організацій, суспільно-політичної практики, учнівського 
самоврядування. В умовах непродуманої приватизації була дезорганізована соціальна інфраструктура 
позашкільної роботи з дітьми.  

З офіційних документів було виключено сам термін "виховання", скасовано або ліквідовано 
відповідні структурні підрозділи в органах освіти. Втратило колишнє значення узагальнення й 
поширення досвіду виховання, підготовка відповідних кадрів.  

Оскільки, як стверджує в дослідженні проблем соціології виховання Б.Т. Ліхачов, "у процесі 
відновлення суспільства формується система нових відносин власності, влади, права, моралі; 
створюються умови для найбільш повного самовияву заповзятливого індивіда як вільної особистості, 
розвитку нею своїх здібностей і дарувань" [2: 32] . 

Метою  та  перспективами виховної діяльності було визначено: пошук нового образу людини XXI 
століття; нова сутність дитячого табору як системи відкритої, гнучкої, варіативної, здатної до 
саморозвитку й самовідновлення, з новим змістом діяльності; нову позицію педагога, що стає для дитини 
лідером, наставником, помічником, який взаємодіє з нею на підставі принципів гуманізму, 
співробітництва, співдружності з дитячим колективом. 

Інновації в організації виховного процесу були обумовлені зміщенням акцентів у визначенні 
виховних цінностей: від домінування цінностей колективізму до визнання як вищої цінності особистості 
зростаючої людини. Твердження Є.В. Бондаревської про те, що "гуманізація – це олюднення виховних 
відносин, визнання цінності дитини як особистості, її права на свободу, щастя, соціальний захист як 
людини, на розвиток і прояв її здібностей, індивідуальності" [3: 81] у числі багатьох обумовило 
спрямованість виховної діяльності на сприяння розвитку особистості, талантів, розумових і фізичних 
здібностей дитини в їхньому повному обсязі, реалізацію прав і основних свобод дитини і, насамперед, 
права самостійного вибору як через зміст діяльності, так і через організаційні форми і структури, 
забезпечення різних стилів життя і варіативності змісту, реалізацію принципу співуправління. 

Інновації у визначенні змісту діяльності полягали в реалізації принципу варіативності – виділенні 
можливих типів табірних змін їхньої основної спрямованості: 

− оздоровчо-виховні, їхнє завдання – забезпечувати дітей зміною діяльності, 
переключенням із навчальної діяльності на відпочинок, особистісно й суспільно значиме дозвілля; 

− профільно-тематичні – підготовка цих змін забезпечується спільними зусиллями 
співробітників "Артека" і представниками різних організацій, установ, творчих союзів, дитячих і 
підліткових об'єднань тощо. Кожна профільно-тематична зміна – це підсумок роботи у даному 
напрямку діяльності в масштабах реалізації програм ЮНЕСКО, України, країн СНД: Міжнародне 
дитяче  свято мистецтв "Артек" запалює зірку",  Міжнародний дитячий  кінофестиваль "Артек", 
Міжнародна зустріч дітей "Артек" збирає друзів", Міжнародна олімпіада культури й спорту 
"Артеківський Олімп", зміна юних інспекторів дорожнього руху, зміна  "Наша Земля  – Україна", 
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"Комп'ютерний форум "Артек. ua". На наш погляд, наступність цих тематичних змін дозволяє 
здійснювати ранню професійну орієнтацію, збирати банк даних про дітей, обдарованих у тій чи іншій 
царині, надавати їм можливість самовизначення перспективи професійного й особистісного росту;  

− короткочасні зміни (10-12 днів) з відпрацьованою, періодично повторюваною програмою 
(Міжнародний дитячий хоровий конкурс-фестиваль "Артеківські зорі", збір представників шкільного 
самоврядування "Лідер" та ін.).  
Надзвичайно важлива у визначенні змісту діяльності дітей, що приїхали в "Артек", програма кожного 

окремого табору, що включає певну систему додаткової освіти. І чим різноманітніша, глибша, 
привабливіша для дитини ця система додаткової освіти, тим цінніша програма.  Було розпочато спроби 
визначення специфіки програм виховної діяльності різних таборів "Артека". 

Так, дитячий табір "Кипарисний" провідною метою своєї програми обрав створення системи 
громадянського і духовного становлення особистості, розвиток різнобічних здібностей дитини. У 
програмі "Кипарисний" – табір відкриттів і перетворень"  із приводу змісту діяльності відзначається, що 
він повинен бути гнучким, варіативним,  залежати від профілю, тематики і спрямованості зміни. Але 
основні ідеї змісту, властиві кожній зміні, незалежно від її тематики, спрямованості, контингенту дітей, 
повинні реалізовуватися на основі  принципів випереджального розвитку, культуро- і 
природовідповідності, інтегративного і комплексного підходів, що втілюють уявлення про 
безперервність процесу розвитку особистості; діяльнісного підходу, що припускає активну роль дітей у 
перетворенні навколишнього соціокультурного простору. 

Спрямованість інновацій у використанні форм організації діяльності дітей у таборі полягають у 
розвитку гнучких структур, що дозволяють дитині вибирати або програму в цілому, або окремі заняття. 
Під гнучкими структурами слід розуміти обирані дітьми й формовані відповідно до дитячих інтересів 
гуртки (дискусійної спрямованості, прикладні, спортивні й т.д.), клуби, творчі майстерні, тимчасові 
творчі групи з організації діяльності, органи самоврядування. Виховання артеківця як людини культури й 
моральності, орієнтованої на творення, активну перетворювальну діяльність, зв'язувалося з реалізацією 
наступних пріоритетних напрямків виховної діяльності: 

− розвиток у дітей здатності до рефлексії, саморегуляції поведінки, осмислення підлітками 
призначення людини в суспільстві; 

− включення дітей у цивілізовані відносини, у світ загальнокультурних і національних 
цінностей, що припускає реалізацію активної творчої позиції дитини, її творчість у різних сферах 
людської діяльності; 

− забезпечення насиченої, позитивної взаємодії підлітка зі світом природи,  уміння 
заощадження, збільшення її багатства; 

− формування дбайливого ставлення дитини до свого здоров'я через фізкультуру, спорт, 
туризм, загартовування. 
Відзначається  також  відхід від монологічних справ. Завданням кожного педагога стала робота в 

діалозі. Колектив "Артека" у цілому вважає за необхідне відмовитися від таких масових справ, які не 
передбачають такий діалог, перенасичені помилковою емоційністю, заорганізованістю, вимагають  
невиправдано тривалої підготовки для досягнення зовнішніх ефектів масового свята. Крім цього, "Артек" 
прагне відмовитися від нерозумної політизації і традицій тоталітарного суспільства, не ізолюючи при 
цьому підлітків від злободенних соціальних проблем сучасного суспільства.  

Таким чином, у результаті здійснення різноманітних програм передбачалося формування нової 
моделі виховної діяльності, заснованої на реалізації  в різних сферах творчості, оздоровлення й 
реабілітації, соціалізації й ресоціалізації, адаптації й самовизначення дітей і дорослих. 

Не всі з вищезгаданих інновацій одразу були  втілені у практику роботи таборів, однак, навіть на рівні 
ідей, вони обумовили істотні зміни в системі виховної діяльності. Поряд із розумінням необхідності 
зміни підходів до організації виховного процесу і спробами реалізації інноваційних проектів стало 
очевидним також деяке відставання темпів упровадження інновацій від темпів зміни соціально-
педагогічної ситуації у суспільстві.  

Однією із провідних проблем розвитку інноваційних напрямків виховної діяльності була проблема 
підготовки кадрів до організації виховного процесу згідно із новими соціокультурними умовами 
реформованого суспільства. 

Перехід табору на гнучкі змістовні й організаційні структури з метою розширення соціального 
спілкування дітей вимагав більшої кількості професіоналів різного профілю, що мають схильність до 
роботи з дітьми. Нова кадрова політика припускала принципову зміну ролі методичної служби: 
розширення її функцій до експертних, що виражаються в організації експертизи реалізованих таборами 
освітньо-виховних програм, застосовуваних технологій, оцінки ефективності виховного процесу. 

З метою аналізу сучасної соціально-педагогічної ситуації в "Артеку", а саме: відповідності системи 
виховної діяльності соціальному запиту, рівня підготовки вожатих  потребам і можливостям підлітків, 
які приїжджаю у табір, – були проведені діагностичні методики, що дозволяють співвіднести 
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соціокультурний досвід дітей і педагогів-організаторів, їхні ціннісні орієнтації і виявити найбільш 
актуальні аспекти проблеми підвищення професійної майстерності вожатих. 

Для виявлення соціокультурного досвіду учасників зміни (дітей старших загонів і вожатих) була 
проведена методика "Дев'ять життів" у формі анкети-бесіди, що акцентує увагу на найбільш яскравих і 
фіксованих сторонах життєвого досвіду підлітків. Цією методикою було охоплено  52  дітей 14-16 років і 
46  педагогів-організаторів.  

Аналіз відповідей показав, що більшість підлітків має багатий досвід далеких поїздок – 64 % дітей 
побували в декількох закордонних країнах,  80 % дітей у списку міст, які вони відвідали, мають більше 
10 найменувань. 

Володіють сучасною технікою: комп'ютером – 99% опитаних,  мають доступ в Internet 65%, 
володіють оргтехнікою (факс, ксерокс і т.д.) 95%, володіють аудіо- й відеоапаратурою 99%, 
користуються мобільним телефоном 97% дітей, мають навички водіння автомобіля 64% опитаних (крім 
машини три особи водять мотоцикл, по одній особі згадали про навички водіння снігоходом і яхтою). 

Мають різноманітний досвід діяльності (занять у гуртках): називають від 7 до 12 видів діяльності 
(гуртків, секцій, у яких займалися і продовжують займатися в цей час) 21% дітей; 4-6 гуртків називають 
42% дітей; 3 і менше –  називають 31%. 

Більшість дітей приводять великий перелік своїх перемог, досягнень, називаючи, зокрема:  призові 
місця у змаганнях,  танцювальних  і музичних конкурсах, олімпіадах тощо – 60%; про досягнення 
високого рівня знань у якихось областях говорять 16% дітей; пишуть про перемоги над собою 34% дітей; 
як  перемоги й досягнення розглядають свої вміння 26% дітей; наявність тих або інших рис характеру, 
особистих якостей розглядають як свої досягнення 12% дітей; не зуміли розповісти про свої досягнення 
або вважають, що не мають їх 1 % опитаних. 

Досвід поразок близько 50% дітей не називають (уважають, що такого досвіду не мають або не хочуть 
згадувати про свої невдачі, стверджуючи, що "живуть сьогоднішнім днем"). Самі заробляли гроші 64% 
опитаних. Мають досвід формального лідерства – 63 % опитаних. Уважають себе неформальними 
лідерами (переважно посилаючись на оцінки друзів) – 55 % дітей. Бувають на концертах: часто – 51 %, 
дуже часто –  10 %, рідко – 25 %, дуже рідко – 14 %. Мають наочне уявлення про професії: по одній-дві – 
45 %, по п'ять-сім –  41 %,  більше десяти професій –  4 %. 

Освоюють іноземні мови, вважаючи, що це їм знадобиться в житті – 100 %. Відзначають, що вже 
зараз для них існує необхідність користуватися знанням іноземної мови  –  39 %. Освоюють кілька 
іноземних мов –  49 %. 

Мають коло спілкування: із різними категоріями людей (дорослими, набагато старшими, різних 
професій, соціальних груп, однолітками, молодшими, проводять дозвілля в компанії) 47 %, переважно з 
однолітками (в основному шкільний клас), проводять дозвілля вдома, з батьками, одним-двома друзями 
(подругами)   73 %. 

Спостерігаючи проведення дозвілля своїми батьками, одержують досвід: спілкування в дорослих 
компаніях – 14%, відвідування ресторанів, кафе – 12 %, прогулянок на природу, туристичних походів – 
29%, відвідування театрів, кінотеатрів – 12  %. Не проводять дозвілля з батьками – 27 %. Проводять 
дозвілля з батьками вдома  – 31 %. У числі видів транспорту, якими вони користувалися, не згадують 
літак тільки – 35% дітей.  

Цей досвід ми зіставили із соціокультурним досвідом педагогів-організаторів і  виявили, що досвід 
далеких поїздок вожатих у три рази менший, ніж у дітей (у зарубіжних країнах були тільки 24% вожатих, 
більше 10 відвіданих міст мають у своєму списку  32% вожатих). Досвід роботи із сучасною технікою у 
вожатих теж значно менше: комп'ютером  володіють  56% вожатих (удвічі менше, ніж число дітей, що 
володіють комп'ютером). Мають навички роботи в мережі Internet 36% вожатих, у два рази менше, ніж  
число працюючих у мережі Internet дітей. Приблизно така ж картина з володінням оргтехнікою (56% 
вожатих  – майже у два рази менше, ніж дітей), використання мобільних телефонів (44% –  порівняно з 
98% у дітей). Навички водіння автомобіля мають 28% вожатих, що майже утричі менше, ніж число дітей, 
що вміють водити машину. Розкриваючи свій досвід перемог, досягнень, удвічі менше  вожатих наводять 
як приклад зайняті ними призові місця у змаганнях, танцювальних і музичних конкурсах, олімпіадах 
(36%), перемог над собою у вожатих у чотири рази менше, ніж дітей. Про досвід поразок розповідають 
80% вожатих, що на 30% більше, ніж  кількість дітей, які мають значний досвід невдач. Певною мірою 
можна вважати, що досвід фінансової самостійності діти здобувають трохи більший, ніж вожаті: самі 
заробляли гроші 64% підлітків, у той час як 56% вожатих, будучи співробітниками табору, розраховують 
на фінансову підтримку батьків через низьку зарплату педагога-організатора. Мають досвід 
неформального лідерства в колективах однолітків 32% вожатих (на 20%  менше, ніж дітей). На 
концертах вожаті бувають у середньому у два з половиною рази рідше, ніж діти. У два рази менша 
кількість вожатих освоюють одночасно кілька іноземних мов. Досвід володіння навичками водіння  
різними видами транспорту в дітей  трохи багатший, ніж у вожатих, як і досвід спостереження за 
проведенням дозвілля батьків (у домашніх умовах разом із батьками проводили дозвілля 52% дітей, що 
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на 20% більше, ніж у вожатих). Досвіду спільного  з батьками відвідування театрів, кінотеатрів вожаті не 
згадують, як і досвіду відвідування ресторанів, кафе. Досвід спостереження і спілкування в дорослих 
компаніях із батьками мають  8% вожатих, що у два рази менше, ніж аналогічне число дітей. 

Перевага соціокультурного досвіду вожатих над дитячим полягає у досвіді колективної творчої 
діяльності. Зокрема 52% вожатих  (при нульовому показнику   цього досвіду  в дітей) мають досвід 
подорожі у складі  туристичних груп. Розглядають як свої достоїнства  навички спілкування, 
комунікативні здібності 60% вожатих, що в чотири рази перевищує аналогічні відповіді дітей. 
Досягнення  високого рівня знань у  певних галузях (36% вожатих, що майже у два рази перевищує 
аналогічне число дітей), формального лідерства (88% вожатих, що на 20% більше, ніж кількість дітей із 
таким досвідом). Досвід вожатих і дітей збігається в обсязі відвідування занять у гуртках і секціях, 
володіння аудіо- і відеоапаратурою, а також негативний досвід (паління, проби спиртного й наркотичних 
засобів). 

 Вивчення сучасної соціально-педагогічної ситуації дозволило виявити найбільш гострі протиріччя в 
системі виховної діяльності: недостатня відповідність її об'єктивним умовам, зокрема, соціокультурному 
досвіду дітей, які приїжджають на відпочинок, їхнім потребам, інтересам, очікуванням; соціальним 
запитам суспільства на формування соціально мобільної, конкурентноспроможної особистості, 
орієнтованої на цінності вільного демократичного суспільства. Виявлені протиріччя підтвердили 
необхідність акцентування уваги на варіативності змісту виховного процесу, форм і методів, що надають 
дитині можливість вибору індивідуальної траєкторії розвитку у процесі реалізації програми табірної 
зміни; розвитку демократичного стилю керівництва колективом дитячого табору, підготовці 
педагогічних кадрів до організації виховного процесу в умовах табору, включаючи систематичну роботу 
з підвищення педагогічної майстерності педагогів у ході табірної зміни; розвиток науково-методичного й 
інформаційного забезпечення виховної діяльності. 
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 В статье рассматриваются социально-педагогические условия деятельности педагогов детского 
оздоровительного центра  на примере  Международного детского центра "Артек". 
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Exemplified by "Artek" International Children Center the article considers social and pedagogical conditions of 
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ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО 
ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ У ДИТЯЧИХ ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДАХ У КОНТЕКСТІ 

ВИМОГ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 

У статті розглянуто проблеми та перспективи підготовки майбутніх учителів до виховної роботи з 
дітьми у ДОЗ. Подано власну розробку програми курсу для студентів педагогічних вузів "Методика 
виховної роботи з дітьми у ДОЗ" у контексті вимог Болонського процесу, інтеграції України у 

європейський освітній простір. 

Соціально-економічні та політичні зміни у суспільстві, входження України у цивілізоване світове 
співтовариство неможливі без структурної реформи національної системи вищої освіти, спрямованої на 
забезпечення мобільності, працевлаштування та конкурентоспроможності фахівців з вищої освіти [1].  

Проблема наукового обґрунтування педагогічних аспектів підготовки майбутніх учителів до виховної 
роботи у дитячих оздоровчих закладах є актуальною і має очевидне важливе практичне значення для 
реанімування діяльності дитячих закладів відпочинку та оздоровлення, модернізацію оздоровчо-
виховного процесу, наповнення його сучасним виховним змістом та новітніми технологіями роботи з 
дітьми. За сучасними дослідженнями питань організації дитячого відпочинку та оздоровлення, діти  не 
задоволені повною мірою змістом літнього відпочинку, зокрема характером життєдіяльності та 
стосунків, засобами управління в тимчасовому дитячому колективі, рівнем дозвіллєвих заходів. Криза 
системи організації дитячого дозвілля та відпочинку розповсюдилася на всю інфраструктуру ресурсного 
забезпечення дитячих оздоровчих закладів, зміст їх діяльності [2].    

Метою нашого дослідження є вивчення особливостей упровадження Болонської системи у вищу 
освіту України, спроба розробки програми курсу "Методика виховної роботи у ДОЗ" для студентів 
вищих педагогічних закладів освіти у контексті вимог кредитно-модульної системи, створення науково-
методичного обґрунтування, педагогічного забезпечення підготовки майбутніх учителів до виховної 
роботи з дітьми у ДОЗ.  

Сучасний етап розвитку освіти (і педагогічної науки зокрема) характеризується пошуком технологій 
виховання, які забезпечуватимуть реалії творчої самореалізації особистості. У більшості трактувань 
шляхів формування творчої особистості, обізнаної, освіченої молодої людини визначаються освітньо-
пізнавальна діяльність та практично-дослідницька функція. Але потенціалу в сучасної дитини значно 
більше, якщо звернути увагу на можливості, які існують у дітей у позашкільний час, коли 
вони вільні від авторитарного впливу школи та родини. Саме тоді дитина добровільно, творчо обирає для 
себе шлях самореалізації, саморозкриття, самоосвіти. Вона діє за власним покликом до пізнання світу, 
одержання додаткових знань, у тому числі формуючи власний досвід соціально-громадського, правового, 
економічного спрямування. 

Умови закладу відпочинку дітей, оздоровчого дитячого закладу створюють унікальну атмосферу  
побудови структур розвитку дитячого самоврядування, стимулювання соціальної активності, 
використання досвіду, знань дітей для подальшої освітньої, пізнавальної, експериментальної діяльності. 
У дитячому закладі відпочинку та оздоровлення поруч існують коректна педагогіка управління 
тимчасовим дитячим колективом і педагогіка самодіяльності, творчості дитячого гурту. Головною 
ідеєю виховного процесу у такому закладі є особистий підхід до кожного учасника процесу з 
урахуванням його прагнень, бажань, можливостей, особливостей, з одного боку, та формування виховної 
конструкції на принципах колективного виховання, колективної творчості, зацікавленості дітей у 
програмних, варіативних проектах їх діяльності у канікулярний час – з іншого, методичне забезпечення 
виховних програм полягає у своєрідному менеджменті сучасних захоплень дітей різних вікових, 
соціальних, регіональних категорій із необхідністю активізації національного виховання, використання 
часу таборувань для одержання максимального обсягу корисного досвіду, властивого виключно 
дитячому оздоровчому закладу. 

Інноваційні підходи до проблематики методичного забезпечення діяльності закладів відпочинку та 
оздоровлення дітей обумовлені, перш за все, сучасними вимогами дітей, динамічними змінами 
оточуючого світу, у його соціальній, економічній, політичній, моральній сферах. Адже виховна 
ефективність дитячого оздоровчого закладу значною мірою залежить саме від дорослих, від їх уміння 
використати все те позитивне, що закладене у виховних можливостях табору, і нетрадиційні, порівняно 
зі школою, форми і методи роботи [3].  

Програми виховання формуються з урахуванням особливостей кожного дитячого закладу, 
властивостей педагогічних колективів, їх досвіду. Позитивна результативність можлива за умови 
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оперативного соціального орієнтування, відображення у них національних, економічних, культурних 
особливостей сучасного українського суспільства. Науково-практичні обґрунтування тих чи інших 
технологій виховного процесу у дитячому закладі відпочинку та оздоровлення, методичного, кадрового 
забезпечення, актуальні та важливі з причин протиріч у русі відродження, сприяють становленню мережі 
табірних дитячих закладів в Україні. Наявні суперечності обумовлені соціально-економічною 
детермінованістю процесів реформування "табірної справи" та тим, що суспільством не осмислене місце 
державних, громадських структур у використанні канікулярного часу дітей для органічного продовження 
освітньо-виховних комплексних програм виховання, де унікальним є позашкільний заклад освіти, 
виховання, яким виступає заклад відпочинку та оздоровлення. 

Важливим залишається формування варіативних програм методичного забезпечення процесу 
становлення дитячих закладів відпочинку, оздоровлення як виховних комплексів, на наш погляд, центрів 
додаткової  освіти, самореалізації, адаптації у громадянському суспільстві. Дитячий оздоровчий заклад 
виконує також функції захисту прав, інтересів, гідності, унікальності дитини, що сприяє процесу 
соціалізації підростаючого покоління. На жаль, відсутні апробовані педагогічні засоби, які могли б 
дозволити організаторам виховного процесу адекватно реагувати на швидкі зміни у дитячому 
середовищі, тому необхідність формування сучасного науково-методичного обґрунтування виховних 
аспектів функціонування дитячого закладу відпочинку, оздоровлення стала реальною потребою 
суспільства. 

На сучасному етапі розвитку освіти значні зрушення у цьому питанні пов’язуємо із запровадженням 
кредитно-модульної системи. Це дає унікальну можливість для реформування навчальних програм, що 
сприятиме підвищенню якості вищої освіти фахівців, престижу української вищої освіти у 
європейському та світовому освітньому та науковому просторі [4]. 

Розроблений авторський навчальний курс "Методика виховної роботи у дитячих оздоровчих 
закладах" має забезпечити якісну підготовку фахівців у галузі педагогіки для роботи у дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку, він є одним з ефективних засобів теоретичної підготовки, практичного 
втілення, підвищення педагогічної майстерності майбутніх учителів. 

Програма курсу передбачає висвітлення широкого кола проблем педагогічної майстерності, методики 
виховної роботи з дітьми різного віку, соціальних груп в умовах дитячих оздоровчих закладів різних 
форм власності з урахуванням існуючого вітчизняного та зарубіжного досвіду організації їх діяльності. 
Адже у дитячих оздоровчих закладах усіх видів та форм власності уже вироблена певна сукупність 
специфічних форм і методів роботи, проте виховні можливості, закладені у дитячому закладі, можуть 
бути успішно реалізовані лише за умови врахування їх особливостей. 

У базовому навчальному плані, який студент повинен опанувати для досягнення певного освітнього 
рівня та отримання кваліфікації, навчальна дисципліна "Методика виховної роботи  в літніх оздоровчих 
таборах" читається на 2 курсі у 4 семестрі. На неї виділяється 36 годин (аудиторних: лекції – 8, практичні 
заняття – 10; індивідуальна робота – 9; самостійна робота – 9) [1: 18].  

Навчальна дисципліна "Методика виховної роботи у ДОЗ" складається з 1 залікового кредиту, який 
визначається змістом і формами організації навчального процесу. Заліковий кредит завершується 
підсумковим оцінюванням (залік) [1: 22]. За розробленою нами навчальною програмою курсу "Методика 
виховної роботи у ДОЗ" заліковий кредит передбачає чотири модулі, кожний з яких складається зі 
змістових модулів. 

Таблиця 1. 
Орієнтовна структура навчальної дисципліни "Методика виховної роботи у ДОЗ" [1] 

 

Лекції Модуль 
1 

Аудиторна 
робота 

ЗМ1+ЗМ2+ЗМ3+ЗМ4 
Практичні заняття 

ЗМ1і Консультації Модуль 
2 

Індивідуальна 
робота ЗМ2і Виконання індивідуальних завдань, 

створення індивідуальних проектів 
ЗМ1с Опрацювання літератури Модуль 

3 
Самостійна 
робота ЗМ2с Робота в інформаційних мережах Зм
іс
т 
та

 с
тр
ук
ту
ра

 
за
лі
ко
во
го

 к
ре
ди
ту

 

Модуль 
4 

Педагогічна 
практика 

 Педагогічна діяльність у ДОЗ 

 

Орієнтовно Модуль 1 складатиметься зі змістових модулів "Дитячий заклад відпочинку та 
оздоровлення: загальні характеристики, особливості, складові виховного процесу", "Варіативність 
виховних програм дитячих оздоровчих закладів", "Сучасні ігрові технології, їх місце у виховному 
процесі", "Методико-педагогічне забезпечення діяльності дитячого оздоровчого закладу". 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання виконуються у вигляді проектів, звітів, методичних 
розробок та рекомендацій для впровадження у ДОЗ. Подаємо орієнтовний перелік тем ІНДЗ: 
"Особливості планування виховної роботи у мікрогрупі"; "Створення системи таборування для дітей 
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старшого шкільного віку"; "Моделювання систем дитячого самоврядування у дитячому оздоровчому 
закладі (за вибором). Наприклад: "Казкова країна"; "Морська республіка"; "Піонерська дружина"; 
"Сонячна галактика"; "Острівець безпеки життєдіяльності"; "Гра у системі планування освітньо-
виховних програм у дитячому оздоровчому закладі"; "Хобі-центри, гуртки, клуби, секції – система 
формування додаткових знань, умінь дітей в умовах оздоровчого дитячого закладу"; "Система дитячих 
доручень у тимчасовому дитячому формуванні, що діє в умовах дитячого оздоровчого закладу за 
законами дитячого громадського формування"; "Символіка, атрибутика дитячого оздоровчого закладу"; 
"Використання природно-кліматичних умов дитячого оздоровчого закладу в організації виховного 
процесу, програм"; "Система організації змагання загонів у дитячому оздоровчому закладі"; "Народні 
традиції, звичаї, обряди у виховному процесі дитячого оздоровчого закладу"; "Правове виховання у 
дитячому оздоровчому закладі"; "Система забезпечення дитячих оздоровчих закладів педагогічними 
кадрами"; "Програми підготовки студентських тимчасових загонів (з використанням нормативно-
правових документів, що діють в Україні)" тощо. 

Самостійна робота студентів спрямовується на вивчення  нормативних документів, що 
регламентують діяльність дитячих оздоровчих закладів України, характеризують завдання загального 
виховного процесу, ознайомлення з типами існуючих в Україні дитячих оздоровчих закладів, їх 
основними характеристиками;  системами організації виховного процесу, його методичного, кадрового 
забезпечення у МДЦ "Артек", ДЦ "Молода гвардія", скаутських, пластунських таборувань, 
спеціалізованих таборувань МОН України та Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту; 
нормативно-інструктивними матеріалами щодо кадрового забезпечення виховних систем ДОЗ. 

Кредит передбачає усі види навчальної діяльності, необхідної для успішного засвоєння предмету 
студентами. Він базується на повному навантаженні студента, а не обмежується лише аудиторними 
годинами: лекції, семінарські заняття, консультації, індивідуальна, самостійна робота, підсумковий 
контроль, педагогічна практика тощо [1].    

Значення курсу "Методика виховної роботи у ДОЗ" – у його практичному застосуванні. За програмою 
МОН України всі студенти проходять педагогічну практику у дитячих оздоровчих закладах, 
позашкільних виховних установах у літній період. Ці перші самостійні кроки є важливим етапом у 
становленні майбутнього педагога, набутті життєвого та педагогічного досвіду. Літня практика не лише 
завершує практичне засвоєння студентами технології виховної роботи, але і створює умови для 
активного вправляння у проведенні різноманітних видів виховної діяльності [5]. Успішність роботи 
студентів у ДОЗ залежить у першу чергу від мобілізації всіх отриманих у вищому педагогічному 
навчальному закладі психолого-педагогічних знань, індивідуальних особливостей студента, методичної 
діяльності дитячого оздоровчого закладу.  

Тому навчальний курс "Методика виховної роботи у дитячому оздоровчому закладі" – це поєднання 
отриманих психолого-педагогічних знань, особистої орієнтації на педагогічну діяльність, вивчення 
унікальності методик існуючих дитячих оздоровчих закладів, формування теоретичних знань, 
практичних навичок методики роботи з дітьми в оздоровчих закладах. Адже успішна діяльність педагога 
можлива лише за умови досконалих знань основних напрямків, пріоритетів виховного процесу в 
дитячому оздоровчому закладі (дитячого самоврядування, форм та методів естетичного виховання, 
розвитку дитячої творчості, виховання у дітей потреби у здоровому способі життя, ігрових форм 
трудового виховання, самообслуговуючої праці, розвитку фізичного виховання, спортивно-оздоровчої 
діяльності, формування моральних установок; упровадження екологічного, валеологічного виховання; 
вивчення народознавства, етнографії, ігрових основ правового виховання; розвитку пізнавальних 
інтересів дітей; формування практичних навичок з основ безпеки життєдіяльності). 

Запропонована орієнтовна програма курсу "Методика виховної роботи у дитячих оздоровчих 
закладах" – один з перших кроків у впровадженні новітніх технологій у підготовку майбутніх учителів 
до роботи у ДОЗ у контексті вимог Болонського процесу, інтеграції європейського досвіду у вищу освіту 
України, оновлення діяльності дитячих закладів відпочинку та оздоровлення дітей через упровадження 
інноваційних варіативних виховних програм, створення власних методичних ресурс-центрів новітніх 
технологій за вимогами чинного законодавства України.  
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Олейник Н.Я.Подготовка студентов педагогических высших учебных заведений к воспитательной 
работе с детьми в детских оздоровительных учреждениях в контексте требований Болонского 

процессе. 

В статье рассматриваются проблемы и перспективы подготовки будущих учителей к воспитательной 
работе с детьми в ДОУ. Предоставлена собственная разработка программы курса для студентов 
педагогических вузов "Методика воспитательной работы с детьми в ДОУ" в контексте требований 

Болонского процесса, интеграции Украины в европейское образовательное пространство. 

Oliynic N.Ya. Preparing Students of Higher Educational Teachers' Training  Establishments to Work with 
Children in Recreational Establishments in the Context of Requirements of the Bolonia Process. 

The article considers  the problems and prospects of preparing  of future teachers to  work with children at 
recreational establishments. Suggested also  is the authors  view on and  elaboration of the syllabus of the 
course titled "Methods  of Upbrining Children in  Recretional Establishments" for the students of higher 

educational teacher' Training Establishments   in the context of  the Bolonia process requirements and Ukraine's  
integration  into the educational milieu of Europe. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ В ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ 
ПОЗАУРОЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 

У статті розглядається можливість використання історико-педагогічного досвіду в організації 
виховання школярів у позаурочний час. 

На сучасному етапі національного духовного відродження вагомою стає проблема управління 
позаурочною діяльністю учнівської молоді. У "Національній доктрині розвитку освіти / Україна ХХІ 
століття"  порушується питання про забезпечення розвитку здібностей, талантів та обдарувань дітей і 
молоді, задоволення їхніх інтересів, запитів, пріоритетів. Доречно зазначити, що в наш час 
актуалізуються пошуки змісту і форм позаурочної діяльності школярів. Природно, що все це вимагає 
кардинальних змін як у завданнях, змісті, так і в формах організації позаурочної роботи. 

 У вітчизняній педагогіці в усі часи приділялася значна увага організації виховання дітей в 
позаурочний  час.  Ці проблеми  досліджували  К. Ушинський, П. Блонський, Т. Лубенець, А. Макаренко,  

І. Огієнко, С. Русова, В. Сухомлинський, Я. Чепіга. С. Шацький та ін. 
 На сучасному етапі розвитку освіти деякі аспекти позаурочного виховання досліджували Л. Бабенко, 

І. Безкоровайний, Н. Рубанова, М. Рябко, М. Соловей та ін.  
 В аспекті проблеми дослідження значну цінність становлять форми позаурочної діяльності 

загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів 20-х – поч. 30-х років ХХ ст. Завдання нашого 
дослідження – показати можливість використання історичного досвіду роботи шкіл та позашкільних 
закладів Волині в 20-ті – на поч. 30-х років ХХ ст. на сучасному етапі розвитку освіти.   

  Значна увага позанавчальній діяльності учнів приділялася у перші роки радянської влади.  Ще в 
1917 р. Генеральний секретар народної освіти І. Стешенко підписав циркуляр до директорів середніх 
шкіл усіх відомств та інспекторів вищих початкових, торгових та інших освітніх установ України, в 
якому наголошувалося, що весною і влітку слід організовувати екскурсії, подорожі  в різні місця, де б 
учні на власні очі побачили видатні пам’ятки нашої славної минувшини. Такі подорожі, виховуючи 
здорове національне почуття, повинні були допомогти учням при ознайомленні з рідною історією та 
мистецтвом [1: 29]. 

Згідно з  інструкцією до постанови "Про проведення літньої шкільної кампанії" трудова семирічна 
школа перетворювалася в дитячий клуб, де проводилися систематичні клубні заняття. У клубі виділялися 
молодша і старша групи. Завданням дітей молодшого віку були спостереження і вивчення 
навколишнього середовища, а також проведення екскурсій, робота в садку і на городі. Старші, крім того, 
повинні  займатися сільськогосподарською працею, а також допомагати в ремонті шкільних приладів, 
збиранні краєзнавчих матеріалів  про розвиток виробництва у своєму районі [2: 37-38]. 

Одним із важливих завдань школи у цей період була  організація роботи у наукових гуртках: 
історичному, літературному, математичному, природничому, краєзнавчому, яка передбачала вивчення 
краю в етнографічному, археологічному, географічному, природничо-історичному і промисловому 
аспектах. 

  Улітку  1923 р. в усіх  житомирських школах було проведено чимало екскурсій на природу під 
керівництвом учителів природознавства. Під час проведення екскурсій було зібрано багато   матеріалів 
для  забезпечення  навчального  процесу. На  засіданні  завідувачів  трудшколами  м.  Житомира  (липень 

 1923 р.) було констатовано, що це одне з головних досягнень літньої школи. На цьому ж засіданні 
повідомлялося, що учні багатьох шкіл брали участь у 3-4-денних екскурсіях. Вони знайомилися з 
сільським життям, спостерігали за працею селян, вивчали соціальний склад сільського населення [3]. 

 Як уже зазначалось, у школах Волині постійно проводилися екскурсії для кращого ознайомлення з 
краєм. Так, на засіданні педагогічної ради 56-ї єдиної трудової школи 2-го ступеня м. Житомира 
20.04.1920 р. обговорювалося питання про влаштування системи екскурсій. Вирішено провести екскурсії 
з фізики та хімії на електричну станцію, шкіряний та миловарний заводи, майстерню при 1-й ремісничій 
школі під керівництвом учителя М. Кудрицького; з природознавства та географії – на лісничий завод та 
р. Тетерів (учитель О. Войтенко); з історії – до музею (вчитель С. Сущук ); з української літератури 
ухвалили зробити екскурсію до Волинського науково-дослідного музею (вчитель  Т. Гнатюк ) [4: 16]. 

 Значну увагу екскурсійній справі приділяли у 8-й трудовій школі м. Житомира. У 1922/23 н.р. 
вчителі цієї школи звітувалися про результати проведення екскурсій, які обговорювалися за такою 
схемою: 1. Назва закладу. 2. Склад екскурсантів (група, клас). 3. Вік дітей. 4. Кількість хлопчиків, 
дівчаток. 5. Прізвище, ім'я та по батькові керівника екскурсії. 6. Хто і з яких питань брав участь у 
проведенні екскурсії, крім головного керівника? 7. Куди була здійснена екскурсія? 8. Коли? 9. На яку 
тему? 10. Скільки часу було витрачено на екскурсію? 11. Чи була проведена попередня бесіда, лекція? На 
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яку тему? 12. Які враження викликала екскурсія? 13. На що особливо зверталась увага під час 
проведення екскурсії? 14. Що було зібрано? 15. Які роботи проведені під час екскурсії? 16. Що 
викликало активність екскурсантів? 17. Яку літературу рекомендував вчитель для читання? 18. Якою 
наочністю користувався вчитель під час екскурсії? 19. Чи обговорювалися результати екскурсії? Чи  
систематизовано добутий на екскурсії матеріал? Куди він надійшов? 20. Загальне враження всього 
колективу після екскурсії. 22. Педагогічні зауваження та висновки керівника після екскурсії [5: 2].  

 У 1925/26 н. р. учні 8-ї трудової школи м. Житомира провели наступні екскурсії: а) для першого 
концентру – в Монастирський сад, на поле, до річки, в музей, до лісу, на острівець, у деревообробну 
майстерню, на цегельний завод тощо; б) для 2-го концентру – в радгосп, на млин, на завод 
сільськогосподарських машин, на водонапірну башню, на макаронну фабрику, в держтипографію, на 
"Червоний чоботар" ( фабрика з виробництва взуття) тощо [6: 69-70]. 

Розвитку екскурсійної роботи серед робітників, селян, студентів, учнів приділяла увагу і Волинська 
окружна інспектура наросвіти. В її оперативному плані на 1928/29 н. р. передбачалось організувати при 
окружній інспектурі народної освіти екскурсійне бюро з метою розробки маршрутів для екскурсій на 
виробництво, у цікаві місця Волинської округи, їх систематизацію згідно з рекомендацією Центрального 
бюро (щодо організації екскурсій робітників, селян, молоді, учнів) [7: 81-82]. 

 Варто відзначити, що в ці роки простежується досить цікавий підхід: якщо традиційно позашкільна і 
позанавчальна діяльність була продовженням навчальної або існувала поза нею, то в 20-ті роки XX ст. 
найбільш повно реалізовувався дослідницький метод. Учителі пропонували учням дослідити (обстежити) 
який-небудь об'єкт, місце, виробництво, а потім переходили до вивчення теми або комплексу, що 
стосується цього дослідження на уроці. Тобто позанавчальна діяльність передувала навчальній.  

  Значне місце у справі дослідження рідного краю посідали краєзнавчі гуртки. 27.12.25 р. був 
заснований краєзнавчий гурток при етнографічному відділі Волинського науково-дослідного музею.   
Керівник цього відділу професор В. Кравченко  розробив статут шкільного краєзнавчого гуртка, в якому 
зазначалося, що свою головну увагу гурток звертає на: а) максимальне поширення членів свого гуртка; 
б) найширше розповсюдження літератури з краєзнавства; в) збір матеріалів з краєзнавства, а також 
відповідних експонатів та обробка їх; г) організацію відповідних екскурсій для дослідження, не 
відриваючись разом з тим від програм та порадників соцвиху; д) агітацію та популяризацію краєзнавчої 
роботи в місцевій пресі і т. ін. Гурток докладав усіх зусиль, щоб надати своїй роботі широкого 
громадського значення, зацікавити  краєзнавчою справою і втягнути до неї щонайбільше працівників. 

У цей період було створено також багато учнівських пошукових груп збирачів фольклору. Учні 
збирали народні пісні, казки, легенди, загадки, приказки, вірування, забобони. Зібрані матеріали в 
основному надсилалися до Волинського науково-дослідного музею або особисто В. Кравченку. 
Використовуючи зібраний матеріал, учні 7-го класу Коднянської трудової школи Іванківського району в 
1927 р. видали рукописний журнал "Побут людей" [8]. У вступі до журналу учнями зазначається, що 
"для того, щоб зрозуміти історію людської боротьби, доповнити її та простежити зміни людського 
побуту, почали досліджувати старовину, збирати та записувати". Цей етнографічний збірник мав 3 
розділи: 1) демонологія, де розглядаються звичаї, обряди, забобони, замовляння, вірування;  2) обрядові 
пісні;  3) казки  та  гумор.    Авторами   журналу   були   учні:   В. Висоцький,   С. Дзюба,    І. Дрикерман,  

С. Мельничук, Й. Ракович, Л. Суходаней, І. Теодорович, Я. Федоренко та ін. 
У червні 1927 р. у Житомирі відбулася загальноміська конференція вчителів, яка підбила підсумки 

шкільної роботи за рік. Було відзначено, що цього року вперше розгорнуто роботу в гуртках молодих 
натуралістів. У школах м. Житомира вже  було організовано 7 таких гуртків, які об'єднували 250 учнів. 
Гуртки досліджували природні явища, болота, луки, ліси на околицях м. Житомира, тваринний і 
рослинний світ. Унаслідок цих робіт було засновано кілька гуртків живої природи (переважно 
гідробіологічних). Конференція відзначила таку роботу важливою і визнала за доцільне, щоб такі гуртки 
організовувалися всіма школами. Щоб залучити до цієї справи учнів і вчителів,  на конференції було 
запропоновано відкрити в місті біологічну станцію. 

Таким чином, 20-ті роки стали часом становлення системи позанавчальної краєзнавчої  роботи у 
школах Волині: краєзнавчих гуртків і музеїв, екскурсій, мережі гуртків юннатів та біостанцій. При цьому 
участь школярів у позанавчальній краєзнавчій  дослідницькій діяльності передувала власне навчальній. 
Вивчення учнями рідного краю стало підґрунтям ознайомлення їх з основами сільського господарства та 
промислового виробництва, а також участі у суспільно-корисній праці. Використання вищезазначеного 
досвіду на сучасному етапі духовного національного відродження може служити справі всебічного 
розвитку особистості. 

У роботі сучасного вчителя  важливе місце належить управлінню позанавчальною  діяльністю дітей. 
Оскільки серед основних функцій дозвільної   життєдіяльності є розвиток особистості через залучення до 
різних занять, задоволення потреб у радості і розвагах, спілкування у процесі життєтворчої діяльності, 
передача життєвого досвіду, відновлення для подальшої продуктивної праці, то адміністрація школи 
повинна  відіграти першочергову роль у задоволенні цих потреб. 
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Актуальність реформування існуючих раніше форм і методів організації дозвілля дітей та молоді 
порушує і "Концепція позашкільної освіти та виховання". Це обумовлено тим, що в умовах 
демократизації суспільства, переходу до ринкових відносин відбуваються значні зміни у суспільній 
свідомості, тому вагомого значення набуває погляд на особистість з позиції культурно-історичної 
педагогіки розвитку. Актуалізується необхідність виховання особистості творчого типу, здатної до 
сприйняття інноваційних процесів у суспільстві, використання нових технологій. Оскільки в сучасних 
умовах дозвільно-розважальні послуги користуються дедалі більшим попитом, то це  вимагає 
концептуального місця і специфіки організації дозвілля в цілісній системі гармонійного розвитку 
особистості. 

Завданням організації дозвільної життєдіяльності в позаурочний час є формування суспільно-
громадського досвіду особистості, розвиток, стимулювання та організація її духовного творчого 
потенціалу, створення системи пошуку, розвитку та підтримки юних талантів і обдарувань, розвиток 
психо-фізичних ресурсів, зміцнення здоров’я, підтримка працездатності протягом усього періоду 
навчання, виховання вольових якостей, формування активної життєвої позиції, здорового способу життя 
засобами фізичної культури і спорту.  

У місті Житомирі організацією змістовного дозвілля дітей та молоді в позаурочний час займаються 
вісімнадцять підліткових клубів, що входять до складу міського культурно-спортивного центру. Перед 
школярами відчиняють свої двері обласний та міський центри науково-технічної творчості, які 
запрошують на навчання в гуртках: авіамодельному, автомодельному, судно-модельному, радіо- 
конструювання, початкового технічного моделювання, художнього конструювання, різьблення по 
дереву, дизайну, моделювання одягу, інформатики, м’якої іграшки, макраме, бісероплетіння та інші. 
Краще пізнати свій край допоможе учням Житомирський обласний центр туризму і краєзнавства 
учнівської молоді, при якому працюють 52 туристсько-краєзнавчі гуртки. Центр займається також 
організацією і проведенням туристських змагань, зльотів, розробкою методичних рекомендацій, програм 
гурткової роботи, підготовкою педагогічних кадрів до туристсько-краєзнавчої роботи з учнівською 
молоддю. Розвитком художньо-естетичних здібностей підростаючого покоління займається житомирська 
міська школа хореографічного мистецтва "Сонечко", хоровий колектив "Дзвіночок", студія бальних 
танців "Ритм" та інші.  

Перехід нашого суспільства до ринкових відносин, нові соціально-економічні умови життя вимагають 
нових технологій роботи всіх соціальних інститутів, які працюють з дітьми у сфері їх поза- навчальної 
діяльності. Все це зумовлює необхідність оптимізації змістовних способів наповнення вільного часу 
дітей, підвищення якості роботи закладів, що займаються організацією їх дозвілля. 
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Рудницкая Н.Ю. Использование историко-педагогического  опыта в организации системы 
внеурочного воспитания школьников. 

В статье рассматривается возможность использования историко-педагогического  опыта в 
организации воспитания детей во внеурочное время. 

Rudnytska N.Yu. The usage of the historical experience in the organization of  the system of  extra – 
curriculum education at schools. 

The article highlights  the possibility of  the usage of the  historical experience in the  organization of  the system 
of  extra – curriculum education at schools. 
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СИСТЕМА РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ 

У статті розкриваються актуальність, зміст, походження і розвиток концепції 
розвивального навчання. 

Освітянська галузь нашої держави перебуває в стані реформування. Поряд із підвищенням у нашому 
суспільстві інтересу до освіти збільшується відчуття її неблагополуччя. Особливо це добре відчувають 
викладачі вищих навчальних закладів, які констатують зниження рівня підготовки випускників середніх 
шкіл. Реформа школи не дала відчутних позитивних результатів. Основна проблема в тому, що реформи 
проводяться без активної участі спеціалістів із методик навчання, педагогіки, психології, без урахування 
насамперед психологічних закономірностей розвитку особистості. Незважаючи на певні досягнення 
вищої освіти, вона не стала якіснішою, а випускники вищих навчальних закладів 
неконкурентноспроможні на європейському ринку праці. У вищій освіті необхідні зміни, яких вимагає 
процес приєднання України до Болонської конвенції. 

Автор статті вважає, що одним із можливих шляхів досягнення якісно вищого рівня освіти може бути 
широке запровадження в навчальних закладах усіх рівнів системи розвивального навчання, в основі якої 
лежить дискредитація установки на готові знання, орієнтація не стільки на самі знання, скільки на 
принципи одержання нових знань. На відміну від традиційної системи освіти це дає можливість 
сформувати універсальну здатність особистості до будь-якого виду діяльності.  

Л. Виготський зазначав, що відношення навчання і розвитку є найцентральніше і основне питання, 
без якого проблеми педагогічної психології ... не можуть бути не тільки правильно розв’язані, але й 
навіть поставлені [1: 374]. Відомі три підходи до розв’язання проблеми співвідношення навчання і 
розвитку, які виділив В. Давидов [2]. В основі першого – ідея про незалежність розвитку і навчання. 
Навчання розглядається як винятково зовнішній процес, який узгоджується із ходом розвитку, але сам по 
собі не бере участі в останньому, нічого в ньому не змінює і швидше використовує досягнення розвитку. 
Зрозуміло, що розглядувана проблема в рамках цієї теорії просто не ставиться. Прихильниками цього 
підходу є А. Газел, З. Фройд, Ж. Піаже. Так, Ж. Піаже писав: "Навчання може істотно прискорити або 
загальмувати інтелектуальний розвиток, але основна лінія останнього визначається внутрішніми, 
власними законами розвитку – підготовкою, становленням, засвоєнням і подальшим удосконаленням 
системи логічних операцій" [3: 137]. Вирішальним фактором розвитку він вважав зрівноважування, що 
полягає в компенсації зовнішніх порушень і приводить до появи нових структур. 

Друга теорія стверджує, що навчання і є розвиток, навчання повністю зливається з ним, кожний крок 
у навчанні відповідає кроку в розвитку. За цією теорією, будь-яке навчання є розвивальним, тому розгляд 
поставленого питання просто зайвий, оскільки воно не є проблемою. Послідовниками цих поглядів були 
В. Джеймс, Е. Торндайк. 

У третьому підході – розвиток розглядається як незалежний від навчання процес, а саме навчання, у 
ході якого дитина одержує нові форми поведінки, розуміється як тотожне розвитку. Розвиток готує і 
сприяє навчанню, а останнє стимулює й рухає вперед розвиток. Отже, розвиток є більш широким 
поняттям, ніж навчання. Ця теорія розводить процеси навчання і розвитку, разом з тим встановлює їх 
зв’язок. Названі теорії із деякими модифікаціями існують в сучасній психології, мають під собою 
обґрунтування практичного й експериментального характеру. 

Л. Виготський не погоджувався із жодною з цих теорій і сформулював свою позицію так: "Процеси 
розвитку не збігаються із процесами навчання, перші із них ідуть слідом за другими, створюючи зони 
найближчого розвитку" [1:389]. Він відстоює єдність, а не тотожність навчання і розвитку. Хоча 
навчання і розвиток взаємопов’язані, однак ці процеси ніколи не йдуть рівномірно й паралельно один до 
одного. Між процесом розвитку та навчання встановлена складна динамічна залежність, яку не можна 
охопити єдиною залежністю, формулою. Навчання не є розвитком, але за умови правильної організації, 
воно веде за собою розвиток. Навчання, таким чином, – це внутрішньо необхідний і всезагальний момент 
у процесі розвитку. "Навчання тільки тоді стає дійсно навчанням, коли воно забігає вперед розвитку...", 
"...роль навчання в розвитку дитини полягає в тому, що навчання створює зону найближчого розвитку" 
[1: 449].  

Г. Костюк, розв’язуючи цю проблему, вважав, що навчання сприяє розвитку, спираючись на нього. 
Вплив навчання на розвиток опосередковується віковими та індивідуальними можливостями, 
зумовлюється не тільки попереднім навчанням, але й рівнем дозрівання, особливостями нервової 
системи. Умовою нормального розумового розвитку є таке навчання, яке забезпечує глибоке, міцне та 
свідоме засвоєння навчального матеріалу. Але цей розвиток не зводиться до засвоєння, до простого 
кількісного накопичення знань, умінь та навичок. "Розумовий розвиток дитини залежить не стільки від 
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навчання, скільки процес навчання від розвитку дитини. Умовою, що сприяє наданню навчанню 
розвивального характеру є ретельний відбір матеріалу, методи активного навчання, що приводять у дію 
розумові сили учнів, а це дає можливість самостійно розв’язувати пізнавальні та інші задачі" [4: 137]. 
Психолог зазначає, що навчання впливає на розвиток передусім своїм змістом. Один і той же зміст по-
різному впливає на розвиток залежно від його методів викладання. "Провідна роль навчання в 
розумовому розвитку учнів підвищується, якщо вони навчаються не тільки знань, а й способів їх 
одержання, навчаються думати, раціонально працювати з матеріалом, досліджувати" [4: 402]. 

Завдяки працям Г. Костюка та Л. Виготського було доведено, що провідну роль у психічному 
розвитку дитини займає навчання. Проте розвивальну функцію може виконувати далеко не будь-яке 
навчання і до того ж вплив навчання на розвиток залежить від періоду життя людини. 

У 30-50-х роках були закладені основи формуючого експерименту як методу розробки проблеми 
розвивального навчання, у ході якого психологи намагалися розв’язати проблему "переносу". У 60-80-х 
роках різні аспекти розвивального навчання інтенсивно досліджувались у галузі дошкільного та 
початкового шкільного навчання дітей із затримками психічного розвитку. Одержані результати 
дозволили обґрунтувати положення про істотну роль навчання в розвитку, виявити психолого-
педагогічні умови розвивального навчання. Дослідження З. Калмикової, І. Лернера, М. Махмутова, 
Л. Обухова, Н. Якиманської дозволили піддати критиці першу та другу теорії розвитку, водночас вони не 
виходили за рамки третьої. Для розв’язання проблеми розвивального навчання стало необхідним 
відшукання таких технологій навчальної діяльності, таких концептуальних засад та методологій, які 
забезпечували б розвиток, становлення особистості як творця свого власного життя. Завдяки їм 
ефективне засвоєння знань, умінь та навичок стає не самоціллю (як у традиційній системі навчання), а 
результатом реалізації нової парадигми розвивальної навчальної діяльності. 

Наукового обґрунтовану концепцію розв’язання проблеми запропонували видатні психологи 
Д. Ельконін і В. Давидов. Нова концепція навчально-виховного процесу полягає в зміні цілей, методів, 
засобів та організаційних форм навчальної діяльності, тобто усієї структури методичної системи 
навчання. Так, метою навчального-виховного процесу в школі є забезпечення всіх умов для розвитку, 
самореалізації, самоактуалізації кожного учня в освітньому середовищі, у якому він є не об’єктом, а 
суб’єктом навчальної діяльності. Засобом реалізації цієї мети є оволодіння учнем уже на початковому 
етапі навчання певною системою понять, способів навчальної діяльності, які історично та логічно 
обґрунтовані й лежать в основі дисципліни, предмету, розділу, теми. Учителю при цьому відводиться 
роль координатора, помічника навчальної діяльності учнів у процесі колективної постановки і 
розв’язування навчальних задач. Сам навчальний процес набуває форми ділового співробітництва 
вчителя і учнів, що можливо лише за умови евристичної бесіди.  

Такий підхід до організації і проведення навчальної діяльності адекватно відповідає студентському 
(юнацькому) періоду життя людини, оскільки є сприятливим (сензитивним) для розвитку здібностей, які 
відповідають провідній діяльності – навчально-професійній. Саме в цей віковий період формуються 
дослідницькі вміння, здатність будувати свої життєві плани, ідейно-моральні і громадянські якості 
особистості, стійкий світогляд (наукові, моральні, художні, політичні переконання), відповідні ціннісні 
орієнтації і серед них мегамотив – потреба у визнанні оточуючими. Завдяки цьому легко дискредитувати 
традиційну позицію – орієнтацію на готові знання, здійснювати дослідницьку діяльність тим шляхом, 
яким ішов свого часу вчений.  

Психологи доводять, що навчання може "вести за собою" розвиток за умов, якщо воно враховує та 
спирається на досягнення психічного розвитку, які вже набуті особистістю на час її життя. Цей закон 
знайшов своє відображення в категоріях сензитивного періоду та зони найближчого розвитку дитини. 
Так, психолог С. Максименко зазначає: "Якщо зміст та методи навчання як вищої міри формуючих дій 
відповідають сензитивному періоду, тобто відповідають уже накопиченому досвіду дитини, але 
випереджають його хоча б на один крок, то таке навчання набуває дійсного сенсу розвивального 
навчання" [5: 10].  

У працях В. Давидова, Д. Ельконіна, В. Рєпкіна, О. Дусавицького, С. Максименка розкриті конкретні 
механізми розвитку вищих психічних функцій особистості в умовах формування навчальної діяльності, 
сформульовані загальні принципи розвивального навчання. Головною концепцією системи 
розвивального навчання є положення про те, що засвоєння навчального матеріалу має здійснюватися 
шляхом самостійної навчальної діяльності, у скороченому "квазі-дослідницькому" вигляді. Реалізація 
відповідної навчальної технології приводить до формування теоретичного мислення, оскільки є 
прикладом наукового підходу до розв’язання проблеми [6: 318].  

Ідея провідної ролі навчання в розвитку, яке здійснюється у формі спільної діяльності дитини і 
дорослого, є методологічною основою концепції розвивального навчання Д. Ельконіна і В. Давидова. Це 
положення можна інтерпретувати і до вузівського навчального процесу як ідею провідної ролі 
навчально-професійної діяльності в розвитку, яка здійснюється у формі спільної діяльності студентів і 
вченого (викладача).  
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Другим методологічним підґрунтям концепції розвивального навчання стала теорія діяльності 
О. Леонтьєва, яка розглядає особистість у контексті зародження, функціонування і структури психічного 
відображення в процесі діяльності. Згідно із теорією діяльності визначальною є зовнішня, предметна, 
практична діяльність, від якої залежать (є похідними) усі види внутрішньої психічної діяльності 
особистості. На кожній віковій стадії розвитку особистості в теорії діяльності виділений певний вид 
діяльності, який є визначальним у формуванні і розвитку її нових психічних процесів. 

Психологічна теорія засвоєння (теорія поетапного формування розумових дій) П. Гальперіна стала 
третьою методологічною основою теорії розвивального навчання, згідно із якою було виділено три 
основні типи орієнтування в завданні. Перший тип: навчання дії за вказаним зразком, без вказівок, як 
виконувати саму дію. Другий тип орієнтування: даються всі вказівки стосовно виконання завдання, 
наводиться готовий алгоритм. Третій тип орієнтування навчає аналізу навчальної ситуації, логічним 
наслідком якого є знаходження способу дії в конкретній ситуації і можливість самостійного складання 
відповідного алгоритму або правила-орієнтиру розв’язування певного класу задач. Саме при третьому 
типі засвоєння (орієнтування в завданні) учень чи студент може стати суб’єктом навчальної діяльності, 
оскільки результатом її є самостійно одержаний новий продукт, нові знання та способи діяльності. 
Третій тип засвоєння відповідає головному концептуальному положенню розвивального навчання – 
засвоєння навчального матеріалу має здійснюватися шляхом самостійної навчальної діяльності.  

Четвертим методологічним підґрунтям у побудові теоретичної концепції нової парадигми навчальної 
діяльності стала теорія змістових узагальнень у навчанні, створена В. Давидовим. Вона передбачає 
побудову навчальних предметів і дисциплін на основі узагальнення, яке є характерним для теоретичного 
мислення. Змістове узагальнення матеріалу розкриває його сутність і закономірності розвитку. 
Абстракція і узагальнення змістового типу лежать в основі утворення наукового, теоретичного поняття 
[6: 318]. 

Теорія навчальної діяльності є п’ятою методологічною основою концепції розвивального навчання. 
В. Давидовим були виділені дидактичні принципи побудови навчальних предметів і їх окремих розділів 
у системі розвивальної освіти. 

Усі поняття, які конструюють навчальний предмет і його розділи, повинні засвоюватися шляхом 
розгляду предметно-матеріальних умов їх походження.  

Засвоєння знань загального й абстрактного характеру передує конкретним знанням, – останні повинні 
бути виведені з перших як із своєї єдиної основи. Цей принцип відповідає вимогам сходження мислення 
від абстрактного до конкретного. 

У процесі вивчення предметно-матеріальних джерел понять потрібно з’ясовувати генетично 
початковий загальний зв’язок, який визначає зміст і структуру цих понять. 

Цей зв’язок необхідно відтворити в особливих предметних, графічних або знакових моделях, які 
дозволяють вивчити його властивості "в чистому вигляді". 

Потрібно спеціально формувати такі предметні дії, завдяки яким суб’єкти навчального процесу 
зможуть виявити в навчальному матеріалі істотні зв’язки і відношення, інтерпретовані в моделях. 

У процесі навчальної діяльності необхідно поступово і своєчасно переходити від предметних дій до їх 
виконання в розумовому (мислительному) плані [6: 397]. 

Проведений ретроспективний аналіз проблеми розвивального навчання дає підстави для висновку, що 
концепція розвивальної освіти стала результатом історичного становлення і розвитку психологічної і 
педагогічної наук, має ґрунтовне наукове підґрунтя. З метою об’єднання зусиль психологів, педагогів, 
методистів, учителів-практиків створена Міжнародна асоціація "Розвивального навчання", а з 2000 року 
діє її українська філія. Зараз система розвивального навчання запроваджується в початкових та середніх 
класах Одеси, Вінниці, Рівного, Миколаєва, Черкас, Львова, Києва, Харкова. Росія визнала цю систему 
як одну із трьох основних систем початкової освіти, тобто їй надано державного статусу. 

Предметом подальших досліджень автора є проблема реалізації концепції розвивальної освіти в 
педагогічному ВНЗ, яка досі в науковій, навчально-методичній літературі та вузівській практиці не 
розглядалася і не досліджувалася. Система розвивальної освіти в педагогічному університеті має свої 
особливості. По-перше, вона ґрунтується на іншому періоді психічного розвитку особистості, провідною 
діяльністю якого є навчально-професійна. У зв’язку з цим є потреба в логічному доповненні названих 
методологічних основ розвивального навчання. По-друге, розвивальне навчання адекватно відповідає 
студентському періоду життя людини, де є найбільші можливості розвитку завдяки розміщеним 
сензитивним періодам, які ще недостатньо використовувались у процесі навчання. По-третє, потребують 
уточнення психолого-педагогічні умови реалізації у ВНЗ розвивального навчання і, перш за все, 
розв’язання проблеми мотивації, активізації та диференціації навчальної діяльності студентів.  
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ХАРАКТЕРНІ ВИМОГИ ДО ЦІЛЕЙ ТА ЗМІСТУ КРЕДИТНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

Розглянуто окремі вимоги до впровадження кредитних освітніх  систем, а саме характерні дидактичні 
вимоги до цілей та змісту кредитно-модульної технології організації навчального процесу. Наведено 
загальні вимоги щодо змісту і структурованості навчального матеріалу, ролі та основних функцій 

викладача, врахування індивідуальних особливостей слухачів.  

Розробка та впровадження вітчизняної кредитно-модульної системи організації навчального процесу 
потребує з’ясування її теоретичних основ. Цей аспект кредитно-модульної системи як специфічної 
освітньої технології розкривається через її цілі, зміст, завдання, принципи, функції, властивості, форми, 
методи та засоби. Не викликає сумніву складність і багатогранність цієї проблеми. Першим кроком у її 
вирішенні є визначення характерних дидактичних вимог до цілей і змісту перспективної вітчизняної 
кредитної системи навчання, що було покладено за мету даної роботи. Варто зазначити, що 
цілеспрямовані дослідження з названої проблеми у вітчизняній педагогічній науці лише розпочинаються. 
Заслуговують на увагу роботи таких науковців, як І. Бабин [1], В. Грубінко [2; 3], І. Мороз [4] та ін.  

У дослідженні ми базувалися на працях з розробки та впровадження системно-методичного 
забезпечення навчального процесу в закладах освіти, які виконали А. Алексюк,  В. Беспалько, І. Богда-
нова, В. Волинський, С. Гончаренко, А. Гуржій, М. Жалдак, Ю. Жук, В. Кушнір, М. Лапчик, О. Леонтьєв, 
О. Ляшенко,  Ю. Машбиць, Н. Морзе, О. Пєхота, Ю. Рамський, С. Самигін, С. Сисоєва, П. Сікорський, 
З. Слєпкань, Е. Страчар, Ю. Татур, Л. Хомич та ін.  

Під час організації навчального процесу в закладі освіти кредитна технологія набуває певних ознак 
(визначеність цілей, завдань, змісту, принципів, функцій, використовуваних форм, методів та засобів), 
що дозволяє розглядати її як систему навчання. Проте розробка будь-якої такої системи орієнтована на 
те, щоб вона, як дидактичний засіб, органічно ввійшла у процес навчання. Це вимагає дотримання вимог, 
які враховують специфічну мету такої системи й одночасно загальні цілі навчально-виховного процесу: 
освітні, розвиваючі, виховні [5: 84].  

 Тому найпершою з дидактичних вимог є уточнення загальних завдань навчання, виховання та 
розвитку осіб, охоплених кредитними системами навчання, зумовлене переходом до нового 
інформаційного суспільства. Становлення інформаційного суспільства все більше проявляє інформацію 
як найважливіший продукт суспільної практики, один із факторів розвитку суспільства, що визначає 
матеріальне виробництво, соціальні відносини, культуру комунікації, практично всіх еволюційних 
процесів, радикально змінюючи зміст діяльності людини.  

Інформаційне суспільство спричиняє не лише сильний соціальний, психологічний та культурний 
вплив на особистість, але й вимагає нового світогляду: уміння бачити та розуміти інформаційну картину 
світу, уміння виявляти та аналізувати під час вивчення будь-якого об’єкта, процесу або явища в природі 
насамперед найбільш характерні для них інформаційні аспекти. Уміння працювати з інформацією є 
одним із пріоритетних для сучасної людини. Це означає, що освітні технології мають сформувати в 
індивідуумі інтелектуальні вміння гнучкого, критичного мислення.  

Як зазначає В. Грубінко, метою освіти має бути підготовка фахівців, здатних забезпечити перехід від 
індустріального до інформаційно-технологічного суспільства через новаторство в навчанні, вихованні та 
науково-методичній роботі; а вимоги, які ставляться до освіти, – це якість, універсальність підготовки 
випускника та його адаптованість до вітчизняного та міжнародного ринків праці, особистісна 
орієнтованість навчального процесу, його інформатизація, визначальна важливість освіти в забезпеченні 
сталого людського розвитку [2]. 

Поряд із цим такі суспільні цінності, як освіченість, здатність до саморозвитку та самовдосконалення, 
неперервне навчання і підвищення кваліфікації, вміння орієнтуватися у величезному інформаційному 
потоці, обслуговувати та використовувати інформаційні технології у власній професійній діяльності 
упродовж усього життя в нових умовах набуватимуть особливого значення. Слід застерегти від того, що 
винятково фаховий або надмірно інтелектуалізований підхід у підготовці спеціалістів може призвести до 
"тиражування самовідчужених особистостей" [6: 7].  

Варто зазначити, що інформаційна нерівність, зумовлена інформаційним суспільством [7], породжує 
нерівність соціальну. Тому людина має бути готова до роботи в умовах суспільної нееквівалентності, 
"несправедливості" і "нерівності", зберігаючи при цьому високий рівень духовності, внутрішньої 
культури та гуманного ставлення до людей.  

Одним із головних завдань виховання має стати подолання негативних тенденцій у формуванні 
системи цінностей. Дослідження науковців та практиків свідчать про те, що в нашій країні 
продовжується "загальна переорієнтація суспільства з цінностей колективізму до цінностей 
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індивідуального життя, але в їх найгіршому вираженні. Це підтверджує недостатню реалізацію 
ідеологічної функції освіти, … яка не забезпечує позитивність пріоритетної тенденції індивідуального 
існування" [8: 99] .   

У змісті виховної роботи актуальними постають завдання національно-патріотичного виховання з 
метою формування громадянської позиції, відповідальності за Батьківщину та майбутнє її народу; 
моральне виховання; художньо-естетичне виховання; валеологічне виховання, спрямоване на 
формування внутрішньої потреби у веденні здорового способу життя; сімейно-родинне виховання, 
покликане сприяти вихованню фізично і морально здорової особистості на традиціях і цінностях родини; 
екологічне, спрямоване на розвиток екологічної культури, виховання почуття відповідальності за стан 
навколишнього середовища [3: 15].  

Необхідним результатом виховання фахівця має стати свобода обирати власну позицію за будь-яких 
обставин, власне ставлення до соціально-політичних явищ і процесів, умов та перспектив життя. Система 
освіти має формувати свідомого громадянина, який повинен ефективно брати участь у демократичному 
процесі, не приймаючи силових методів вирішення політичних і соціальних конфліктів всередині країни, 
і готового захищати її від зовнішньої агресії [9: 4].  

Наступною дидактичною вимогою є неперервна актуалізація змісту навчального матеріалу з огляду 
на сучасні та перспективні потреби ринку праці у професійній підготовці. Це стосується як добору 
варіативних навчальних дисциплін (за вибором університету, студента), так і змісту навчального 
матеріалу в межах кожної нормативної дисципліни, особливо циклу професійної та практичної 
підготовки. Під час відбору змісту навчального матеріалу доцільно дотримуватися раніше розглянутих 
нами принципів, зокрема: пріоритету розвиваючої функції навчання, диференційованої реалізованості, 
інформаційної ємності і соціальної ефективності, діагностико-прогностичної реалізованості, 
концентризму, гуманізації і гуманітаризації освіти, модульного принципу добору змісту, науковості 
(орієнтації на сучасні наукові та практичні досягнення), розгляду навчального предмету з позицій його 
історичного розвитку як науки, теоретичної повноти, доступності та практичної реалізованості 
навчального матеріалу [10]. 

 Дотримання цієї вимоги можливе за умов широкого доступу професорсько-викладацького складу, 
студентів та роботодавців до навчальних планів та забезпечення механізмів реального впливу на їх 
розробку. Одним із можливих ефективних засобів є використання інформаційних технологій, 
корпоративних комп’ютерних мереж та Internet з метою доступу до електронних версій навчальних 
планів спеціальностей, робочих програм дисциплін та забезпечення їх розробників електронним 
зворотнім зв’язком (форум, чат, електронна пошта) з широким колом зацікавлених осіб.  

У сучасній кредитній системі зміст навчального матеріалу та професійної підготовки має врахувати 
інваріанти, "що дають  можливість або продовжити освіту в будь-якому закордонному ВНЗ, або 
отримати відповідну кваліфікацію за кордоном на основі певного закінченого циклу освіти" [3: 9]. 
Насамперед навчальний матеріал має обов’язково складатися з двох пропорційно розподілених частин: 
нормативної та варіативної.   

Кредитно-модульна технологія висуває ще ряд характерних дидактичних вимог до змісту 
навчального матеріалу – забезпечення обґрунтованого розподілу залікових кредитів серед усіх 
навчальних дисциплін і видів практичної підготовки, сегментації та фрагментації навчального 
матеріалу кожної дисципліни в модулях та змістових модулях, а також умов для ефективного 
визначення рівня опанування навчального матеріалу. 

Заслуговує на увагу існуючий у практиці кредитних систем підхід, за яким навчальний матеріал 
одного модуля відповідає одному заліковому кредиту. Такий підхід не суперечить визначенню модуля як 
задокументованої завершеної частини освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, 
державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу [11], серед яких – 
контроль результатів навчання шляхом присвоєння залікових кредитів. Поряд із цим модуль може 
складатися або з окремого змістового модуля, або з блоку змістових модулів, на які розбиваються 
розділи навчальної дисципліни. Таким чином, на практиці може використовуватися два види модулів: 
перший вид – це ті модулі, опанування якими передбачає присвоєння залікових кредитів (1 модуль – 1 
заліковий кредит, у виключних випадках, – 0,5 залікового кредиту), тому до терміна "модуль" доцільно 
вживати уточнення "заліковий модуль" або "кредитний модуль"; другий вид – це змістові модулі, у 
межах яких вивчаються одне чи група споріднених фундаментальних понять, законів, явищ або, по-
іншому, змістовий модуль – "це система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності 
певному навчальному об’єктові" [11] (поряд із цим залікові кредити по змістових модулях, зазвичай, не 
нараховуються). Таким чином, до залікового модуля висувається вимога відповідності обсягу змісту 
навчального матеріалу, обсягу обов’язкових результатів навчання – компетенцій, заліковому кредиту. До 
змістового модуля така вимога не є обов’язковою.  

Варто зазначити, що існують пропозиції замінити поняття "змістовий модуль" на "змістову частину 
модуля (підмодуль)", що дозволить одержати чітку методику розподілу змісту навчання освітньо-
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професійної програми на модулі, а кожного підмодуля на навчальні елементи та запровадити модульні 
технології навчання. Далі з навчальних елементів "розробити навчально-методичне забезпечення 
самостійної підготовки студента (пояснення, поради, джерела інформації, алгоритми розв’язання 
завдань, тести для самоконтролю тощо). Таке забезпечення навчального процесу не менш важливе, ніж 
розподіл змісту навчання на модулі" [12: 13]. 

Створенню умов для визначення рівня результатів навчання сприятиме розподіл теоретичних та 
практичних завдань кожного модуля або змістових модулів на рівні, що відповідають рівням кредитів 
або іншим наперед визначеним параметрам систем оцінювання успішності, рівня кваліфікації 
(наприклад, рейтинговим системам, GPA у системі USCS [5] тощо).   

Наступною дидактичною вимогою є трансформація ролі та основних функцій викладача з 
переважно репродуктивно-інформаційних і контролюючих на інформаційно-пошукові, організаційні та 
консультативно-контролюючі. Ця вимога викликана декількома обставинами. Насамперед сучасною 
тенденцією до переходу на особистісно орієнтовану освітню парадигму, педагогіку співробітництва, що 
серед іншого передбачає партнерську, а не авторитарну роль викладача у процесі надбання знань, 
перетворення студента з об’єкта на суб’єкт навчання, розвиток пізнавальної активності студентів з 
розширенням джерел інформації (де викладач лише одне із таких джерел) та їх критичним осмисленням.  

Поряд із цим інформаційне суспільство як суспільство знань об’єктивно призводить до стрімкого 
збільшення обсягів і достатньо швидкої втрати актуальності раніше набутих знань, тому викладач не 
може претендувати на абсолютну істину, на вичерпне володіння якісними актуальними знаннями зі свого 
предмета, – він повинен мати право на незнання, на помилку і вміти організувати процес навчання за цих 
умов.  

Особливості кредитної системи як специфічної навчальної технології вимагають збільшення частки 
самостійної роботи студентів за рахунок суттєвого зменшення аудиторного навантаження. У викладача 
насамперед зменшується кількість часу для інформування студентів, за традиційного лекційно-
семінарського навчання постає проблема якісного викладення матеріалу. Єдиний шлях – 
інтенсифікувати процес навчання, переорієнтувати характер лекційних занять з традиційного на 
оглядово-настановний; у проведенні семінарських занять та лабораторних робіт перенести акцент з 
репродуктивної діяльності студентів на пошукову, творчу. Теоретичні завдання і практичні вправи, 
орієнтовані на певні рівні знань та різні рівні розумової діяльності студентів (репродуктивний, рівень 
аналогії, творчий) спонукають студентів до регулярної роботи; за таких умов трансформуються функції 
викладача: з репродуктивно-інформаційних на консультативні, організаційні тощо. 

Щодо організаційної роботи викладача, то обов’язковою його складовою є добре розуміння суті 
кредитно-модульної технології, проведення відповідної пропедевтичної роботи зі студентами щодо 
мотивації навчання, володіння ефективними формами, методами та засобами організації начальної 
діяльності. 

Наступною вимогою є врахування індивідуальних особливостей осіб, охоплених кредитними 
технологіями, зокрема студентів, яке здійснюється у двох напрямках: шляхом відповідної діагностики 
студента як суб’єкта навчального процесу та шляхом створення об’єктивних умов для самоаналізу, 
самодіагностики, адекватної самооцінки.  

Перший шлях вимагає широкого використання опитувань, спостережень, рецензування самостійних 
робіт студентів, аналізу результатів контрольних заходів, інтенсивного тестування [13: 322]. Однак 
студент "виступає найчастіше як саморегульована система, яка обирає шлях ... з урахуванням не лише 
важливості інформації, а й вимогливості викладача, власної пізнавальної потреби та інших чинників 
самопідготовки" [14: 53]. Слід врахувати й те, що в умовах впровадження нових інформаційних 
технологій навчання "основним методом психолого-педагогічного дослідження виступає проектування 
діяльності" учасників навчального процесу, "експеримент при цьому відіграє допоміжну роль" [15: 40]. 
Тому важливо не піддатися тенденції заміни процесу вивчення дисциплін процесом експериментування, 
діагностикою особистості студента, а розуміти, що застосування знань про людину в конкретній ситуації 
до окремої реальної людини є знання про індивідуальність людини [16: 56].  

Другий шлях, закономірно ув’язуючись із іншою вимогою – логіко-дидактичним аналізом 
навчального матеріалу, його планово-тематичною організацією, – вимагає структурованості 
навчального матеріалу в межах дисципліни та терміну її вивчення, що забезпечує його розподіл за 
заліковими та змістовими модулями. Тому за одиницю навчального процесу пропонується брати не 
окреме академічне заняття, а систему занять, об’єднаних у змістовий або, що доцільніше, у заліковий 
модуль.  

Особливістю цього шляху є необхідність різнорівневого розподілу навчальних вимог, зокрема 
теоретичних завдань та практичних вправ, у межах визначеної частини – змістового модуля. Розподіл 
теоретичних завдань і практичних вправ за різними рівнями, з одного боку, вимог до знань і вмінь, а з 
іншого – до їх використання, під час виконання має вимагати переходу від нижчого рівня до вищого 
шляхом поглибленого розгляду, модифікації завдань і вправ нижчого рівня (а відповідно і підвищення 
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рівня навчальної діяльності студента). Цим самим створюються об’єктивні умови для самодіагностики, 
виникає потреба самоаналізу на кожному етапі навчання [10: 38-39].  

Очевидно, що передумовою різнорівневого розподілу навчальних вимог через навчальні задачі постає 
явне задання обов’язкових результатів навчання. Непосильність вимог до знань та вмінь студентів часто 
спричиняє падіння інтересу до навчання. У той же час однією із спонукальних передумов навчання є 
мотив досягнення успіху, що став основою для психологічної розробки "стратегії формування успіху" – 
методу навчання, за яким той, хто навчається має працювати на рівні своїх можливостей, що дозволяє 
йому справлятися з поставленими вимогами. Тому визначення рівня обов’язкової підготовки має 
важливе значення, оскільки дозволяє обмежити рівень вимог до "слабких" студентів; причому таке 
обмеження не означає зниження вимогливості або послаблення навчальної дисципліни – навпаки, 
чіткість і визначеність вимог у поєднанні з доступністю і посильністю стають основою для посилення 
вимогливості, вироблення відповідального ставлення до навчання. Безперечно, що до обов’язкових 
результатів навчання повинні бути віднесені як уміння, так і знання, що їм відповідають [10: 40].  

Щодо професійної підготовки у ВНЗ з використанням кредитних систем навчання під результатами 
навчання часто розуміють "набори загальних і спеціальних компетенцій, які включають знання, 
розуміння, навички студента та встановлюються для кожного окремого модуля і для програми в 
цілому" [17].  

Поряд із цим у накопичувальних кредитних системах визначення рівня результатів навчання доцільно 
здійснювати через рівні кредитів, які інформують про складність, творчість і глибину навчання [18: 55]. 
Показники (дескриптори) рівня – це формулювання, що пояснюють характеристики навчання 
(наприклад, як у системах CATS [19: 34]). Визначення рівнів кредитів допомагатиме простежувати 
прогрес у навчанні в межах однієї кваліфікації, а також між програмами. Навчальні кредити "стають 
більш практичними і корисними, коли вони пов’язані з рівнями навчання і надають подальшу 
інформацію стосовно відносної складності і глибини навчання. … Слід заохочувати існуючі національні і 
регіональні кредитні системи до пояснення їх власних показників рівня, використовуючи додаток до 
диплома як найважливіший інструмент для роз’яснення суті, типу і рівня кредитів, пов’язаних з будь-
якою кваліфікацією" [18: 57].  

Таким чином, дослідженням визначено окремі характерні дидактичні вимоги до впровадження 
кредитних освітніх систем, зокрема вимоги до цілей та змісту кредитно-модульної технології організації 
навчального процесу. Поряд із цим наведено додаткові вимоги щодо змісту і структурованості 
навчального матеріалу, ролі та основних функцій викладача, врахування індивідуальних особливостей 
суб’єктів навчання тощо. 

Окремим результатом дослідження є уточнення поняття модуля в умовах упровадження кредитної 
системи організації навчання як "залікового" модуля; встановлення взаємозв’язку між дисципліною, 
заліковим модулем та змістовим модулем; обґрунтування необхідності різнорівневого розподілу 
навчального матеріалу модулів для задання та визначення результатів навчання. 

Подальшого дослідження потребує з’ясування характерних дидактичних вимог до форм, методів та 
засобів організації навчального процесу. Зокрема це стосується самостійної роботи, яка набуває 
особливого значення для підготовки висококваліфікованих спеціалістів в умовах функціонування 
кредитних технологій навчання. 
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Спирин О.М. Характерные требования к целям и содержанию кредитной образовательной 
технологии. 

Рассмотрены отдельные требования к внедрению кредитных образовательных систем, в частности 
характерные дидактические требования к целям и содержанию кредитно-модульной технологии 

организации  учебного процесса. Приведены общие требования,  касающиеся содержания и 
структурированности учебного материала, роли и основных функций преподавателя, учета 

индивидуальных особенностей слушателей. 

Spirin O.M. Characteristic Requirements to Aims and Content of the Credit Education Technology. 

The article features certain requirements to implementation of credit education systems, characteristic didactic 
requirements to the aims and content of credit-modular technology of academic process organization in 

particular. General requirements are provided as regards the content and structure of teachware, instructor's 
role and major functions, and consideration of students' individual peculiarities. 
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КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

У статті розглянуто сутність та окремі аспекти соціально-комунікативної культури особистості  
школяра. 

Динамічне суспільство майбутнього потребує соціально розвиненої, самостійної особистості, яку 
неможливо "зібрати" з уніфікованих "деталей". У зв’язку з цим особливої актуальності набуває проблема 
виховання соціально-комунікативної культури учнів загальноосвітньої школи. Провідне значення у цій 
проблемі має розвиток здатності школярів активно впливати на оточуючий світ і максимально широко 
реалізувати природний потенціал щодо власного соціально-культурного зростання, формування 
комунікативних умінь, де виховна діяльність відображає соціальну закономірність і нерозривно 
пов’язана з усіма галузями життя суспільства. Сучасна школа покликана допомогти дитині знайти смисл 
життя, створивши при цьому повноцінні умови для її фізичного, інтелектуального, духовного розвитку і 
саморозвитку.  

Об’єктивна потреба у вихованні соціально-комунікативної культури, насамперед у шкільному віці, 
зумовлюється підвищенням персональної відповідальності кожної конкретної людини за свій особистий 
внесок у процес суспільних перетворень і власного зростання.  

Разом з тим, як свідчить педагогічна практика, у сучасних школярів часто знижується інтерес до 
навчання, виявляється тенденція до девіантної, деструктивної поведінки. Все це, природно, позбавляє їх 
можливості виявлення соціально-комунікативної культури, зокрема у старшому шкільному віці, коли 
виникає потреба у самоствердженні та професійному самовизначенні. Тим самим із загальноосвітньої 
школи в життя виходять молоді люди, котрі часто з надто великими складнощами здатні продовжувати 
навчання в освітньо-професійних закладах або долучатися до активної участі у професійно-трудовій 
діяльності в умовах народжуваного ринкового середовища. 

У процесі розв’язання зазначеної проблеми виникає ряд суперечностей, найбільш суттєвими з яких 
можна назвати наступні:  

− між об’єктивною потребою формування соціально-комунікативної культури школярів і 
неадекватними можливостями сучасної системи освіти; 

− між необхідністю особистістю засвоювати соціальний досвід, соціальні норми, соціальну 
культуру і одночасним збереженням індивідуальності у цьому процесі засвоєння;  

− між соціальною значимістю соціально-комунікативної культури особистості для 
гармонізації взаємовідносин у системі "людина – суспільство" й недостатньою розробкою її в 
науково-теоретичному й методичному аспектах;  

− між потребою в інтеграції виховних впливів усіх форм організації навчання, діяльності 
позашкільних навчальних закладів, громадських організацій, сім’ї і відсутністю таких зв’язків у 
реальній практиці.  
Отже, у розробці проблеми виховання соціально-комунікативної культури школярів все відчутніше 

проявляються недоліки підготовки вчителів, вихователів до здійснення відповідної діяльності, 
простежується недостатня орієнтація програм з навчальних предметів та недостатнє залучення сім’ї, 
позашкільних навчально-виховних закладів, громадськості до цього питання. Тому особистісно-
зорієнтована педагогіка має бути спрямована на фундаментальне розв’язання суперечностей, які 
виникатимуть у процесі формування соціально-комунікативної культури особистості, де школяр є 
головним пріоритетом та цінністю.  

Соціально-комунікативну культуру ми розуміємо як інтегральне особистісне утворення школяра, що 
характеризує засвоєння ним культурних норм, цінностей, моделей поведінки прийнятих у соціумі та 
забезпечує можливість здійснення суб’єкт-суб’єктної взаємодії, адаптацію і самореалізацію його 
особистості в сучасному суспільстві.  

У вітчизняній та зарубіжній науковій літературі різноманітні аспекти проблеми соціально-
комунікативної культури розглядаються у філософських, соціологічних, культурологічних, психолого-
педагогічних  дослідженнях   (І. Агієнко,  О. Асмолов,  Г. Андрєєва,  Є. Андрущенко,  І. Бех, О. Бодальов, 
Л. Виготський,   А. Волохов,   Є. Бондаревська,   П. Гальперін,   Н. Заверико,   І. Зверєва,   Н. Зовініченко, 
І. Іванов,     Л. Лембрик,     С. Рубінштейн,     С. Сарновська,   І. Тимченко,   В. Кабрін,    Я. Коломінський, 
А. Кребер,    К. Клукхольн,    О. Леонтьєв, М. Лукашевич, А. Маслоу, А. Мацумото А. Мудрик, Ж. Піаже, 
А. Петровський, Д. Фельдштейн, О. Франкл та ін.).  

 Для кращого розуміння сутності соціально-комунікативної культури розглянемо окремі її складові.  
Термін "культура" належить до числа  багатозначних, і пояснюється це тим, що сама культура – вкрай 

складне, багатогранне явище, що виражає усі сторони людського буття. Саме тому її вивчають багато 
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наук, кожна з яких виділяє як предмет свого вивчення одну з її сторін, формулюючи при цьому своє 
розуміння й визначення культури. На сьогоднішній день ученими нараховано більше 500 таких 
визначень.  

У сучасній літературі культура найчастіше розглядається як історично визначений рівень розвитку 
суспільства, творчих сил і здібностей людини, виражений у типах і формах організації життя і діяльності 
людей, у їхніх взаєминах, а також у створюваних ними матеріальних і духовних цінностях [1: 171]. Це 
широке розуміння культури, що може бути використано для характеристики визначених історичних 
епох, конкретного суспільства, народностей і націй, специфічних сфер людської діяльності. У більш 
вузькому значенні під культурою розуміють сферу духовного життя людей.  

Вчені-культурологи А. Кребер і К. Клукхольн, проаналізувавши понад сто основних визначень 
культури, згрупували їх наступним чином:  

1. Описові визначення, що належать у своїй основі до концепції основоположника культурної 
антропології Е. Тейлора. Суть таких визначень: культура – це сума усіх видів діяльності, звичаїв, 
вірувань; вона як скарбниця всього створеного людьми містить у собі книги, картини і т.п.; знання 
шляхів пристосування до соціального і природного оточення, мова, звичай, система етикету, етика, 
релігія, що складалися століттями.  

2. Історичні визначення, що підкреслюють роль традицій і соціальної спадщини, які дісталися 
сучасній епосі від попередніх етапів розвитку людства. До них приєднуються і генетичні означення, 
стверджуючи, що культура є результатом історичного розвитку. До неї входить усе, що штучно створено 
людьми і передається від покоління до покоління, – знаряддя, символи, загальна діяльність, погляди, 
вірування.  

3. Нормативні визначення, що акцентують значення прийнятих правил і норм. Культура – це спосіб 
життя індивіда, обумовлений соціальним оточенням.  

4. Ціннісні визначення: культура – це матеріальні і соціальні цінності групи людей, їх звичаї, реакції 
поведінки.  

5. Психологічні визначення, що виходять з вирішення людиною певних проблем на психологічному 
рівні. Тут культура є особливим пристосуванням людей до природного оточення й економічних проблем 
і складається вона з наслідків такого пристосування.  

6. Визначення на основі теорій навчання: культура – це поведінка, якої людина навчилася, а не 
отримала як біологічну спадковість.  

7. Структурні визначення, що виділяють важливість моментів організації і моделювання. Тут 
культура являє собою систему певних ознак, різним чином пов’язаних між собою. Матеріальні і 
нематеріальні культурні ознаки, що базуються навколо основних потреб, утворюючи соціальні інститути, 
що є ядром (моделлю) культури. 

8. Ідеологічні визначення; культура – це потік ідей, що переходять від індивіда до індивіда за 
допомогою особливих дій, тобто за допомогою слів або наслідувань. 

9. Символічні визначення: культура – це організація різних феноменів (матеріальних предметів, дій, 
ідей, почуттів), що полягає у використанні символів або залежить від них.  

Кожна з перерахованих груп визначень охоплює певні важливі риси культури. Однак у цілому, як 
складний суспільний феномен, вона вислизає від визначення [2: 274]. 

Люди розуміють культуру як багатоплановий конструкт, який охоплює дуже багато, якщо не всі 
аспекти життя.  

Сучасний дослідник культури Д. Мацумото визначає її як динамічну систему правил експліцитних 
(офіційних) та імпліцитних (неофіційних), які встановлені групами людей з метою забезпечення свого 
виживання, включаючи установки, цінності, уявлення, норми і моделі поведінки, загальні для групи, але 
які реалізуються специфічним способом всередині певної групи, передаються із покоління в покоління, 
відносно стійкі, але здатні змінюватися в часі [3: 31]. 

Культура належить до різноманітних аспектів життя, але її саму неможливо побачити, почути або 
спробувати на смак. Те, що є для нас конкретним і піддається спостереженню, – не культура як така, а 
відмінності в людській поведінці: вчинки, думки, традиції і т.п. Ми спостерігаємо маніфестацію 
культури, але ніколи не бачимо саму культуру [3: 28].  

Культура є як індивідуальним, психологічним конструктом, так і соціальним. Деякою мірою культура 
існує і в кожному з нас індивідуально, і як глобальний, соціальний конструкт.  

Індивідуальні відмінності в культурі можна спостерігати серед людей настільки, наскільки вони 
приймають і поділяють установки, цінності, уявлення і поведінку, які в силу згоди складають їх 
культуру. Якщо вони поводять себе  відповідно до цих загальних цінностей або моделей поведінки, тоді 
ця культура у них присутня, а якщо вони не поділяють ці цінності або моделі поведінки, то вони не є 
складовою цієї культури.  

Категорія "культура" залучала і залучає багатьох дослідників глибиною свого змісту, значимістю для 
кожного аспекту людського життя і діяльності. Широта охоплюваних нею суспільних явищ викликає 
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ефект закріплення за цим поняттям великої кількості значеннєвих відтінків, що у свою чергу накладає 
свій відбиток на розуміння і використання терміна "культура".  

У культурології домінують два дослідницьких напрямки. Із середини 60-х років культура 
розглядалася як сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людиною. Аксіологічна 
інтерпретація культури полягає в розумінні тієї сфери буття людини, яку можна назвати світом 
цінностей. Саме до цього світу, з погляду прихильників цієї концепції, і застосоване поняття культури. 
Воно з’явилося як підсумок попередньої діяльності людини, що являє собою складну ієрархію значимих 
для конкретного суспільного організму духовних і матеріальних утворень.  

Друге трактування поняття культури ґрунтується на діяльнісному підході. Культура розглядається як 
специфічний спосіб діяльності, як якісна характеристика способів життєдіяльності людини – як 
суспільної, так і індивідуальної. Пошуки власного визначення культури призвели до розуміння родового 
способу буття людини у світі, а саме – до людської діяльності як справжньої субстанції людської історії. 
З цього погляду культура розуміється як система позабіологічних вироблених механізмів, завдяки яким 
стимулюється, програмується і реалізується активність людей у суспільстві, іншими словами, як спосіб, 
або технологічний контекст діяльності. 

Є. Бондаревська називає третій – особистісний – підхід до визначення поняття "культура". Цей підхід 
складається у розгляді культури як середовища, що ростить і живить розвиток особистості [4: 28]. У цих 
концепціях під культурою розуміють усі прояви людської суб’єктивності, властивості і якості, що 
характеризують рівень розвитку суспільства, культурно-історичної епохи в її людському вимірі: рівень 
волі, освіченості, моральності, духовності людей, їх здібностей до культурного саморозвитку. Людина 
виступає тут як активний творець культури [4: 231].  

Б. Єрасов виділяє наступні функції культури: 1) виробництво нових знань, норм, цінностей, значень; 
2) нагромадження, збереження і поширення (трансляція) знань, норм, цінностей і значень; 3) відтворення 
духовного процесу через підтримку його спадкоємності; 4) комунікативна функція, що забезпечує 
знакову взаємодію між суб’єктами діяльності, їх диференціацію і єдність; 5) соціалізація суспільства 
через створення структури відносин опосередкованих культурними компонентами; 6) як додаткова 
форма соціалізації виділяється рекреативна, або ігрова культура, що діє у відведеній для неї сфері [5: 68].  

Таким чином, виходячи з трьох підходів до визначення культури, а саме: аксіологічного, діяльнісного 
й особистісного, – а також спираючись на її функції, можна виділити наступні складові культури:  

Духовні і моральні цінності, ідеали, норми. 
Знання, уміння, навички, діяльність, куди входить і соціально-комунікативна діяльність. 
Особистісні якості, здібності і ставлення людини до природи, себе і до інших.  
Філософський енциклопедичний словник дає наступне визначення культури: "Культура – виховання, 

утворення, розвиток, шанування, специфічний спосіб організації і розвитку людської життєдіяльності, 
представлений у продуктах матеріальної і духовної праці; у системі соціальних норм і установок; у 
духовних цінностях; у сукупності відносин людей до природи, між собою і до самих себе" [6: 237]. 

 Проблему філософського – методологічного – підходу до визначення культури розглядали 
Ф. Вольтер, Ж. Руссо, І. Гердер, Е. Кант, Г. Гегель, Т. Карвер, У. Саммер, А. Келлер, П. Сорокіна, 
Г. Беккер, К. Янг, І. Томас, Е. Тейлор, Р. Бенедикт, Р. Лінтон. У руслі цієї проблеми знаходяться також 
розробки, які були проведені в дослідженні сутності культури як особливого суспільного феномена 
відомими радянськими філософами А. Улєдовим, Е. Маркаряном, В. Межуєвим, Н. Злобіним, 
Г. Смірновим, Т. Ойзерманом, П. Гуревичем та ін.  

Під терміном "культура" сучасна філософія розуміє характеристику насамперед людського 
суспільства. Культура не наслідується біологічно, але передбачає навчання, вона являє собою 
суб’єктивно особистісний вимір історичного процесу, його творчий початок.  

Зокрема, І. Агієнко розглядає культуру як засіб творчої самореалізації кожного члена суспільства та 
арсенал суспільних нововведень. Особистість соціокультурна за своєю сутністю, але індивідуально 
неповторна за способом свого існування. Але щоб культура була саме процесом, а не тільки сукупністю 
готових цінностей, потрібний постійний саморозвиток людини і людства. Суб’єктом культури може бути 
лише індивід, який прагне саморозвитку, самоформування. Саморозвиток є атрибутивною ознакою 
особистості, а в культурі завжди присутній особистісний чинник саморозвитку, тобто перетворення 
багатства культурного досвіду попередніх поколінь у внутрішнє багатство індивідів, що знову втілюють 
його зміст у своїй соціальній діяльності, спрямованій, у свою чергу, на перетворення дійсності і самої 
людини [7: 10]. 

У психологічному словнику культура (лат. Cultura – освіта, догляд, розвиток) – предметно-ціннісна 
форма освоювально-перетворювальної діяльності, в якій відображається історично визначений рівень 
розвитку суспільства і людини, породжується й утверджується людський сенс буття [8: 82]. 

У цьому ж словнику стверджується, що культурна людина – це інтелігент (за духовною суттю), що 
посідає активно-творчу життєву позицію і прагне найвищі здобутки людства, оптимальний раціоналізм 
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діяльності спрямувати на утвердження творчої свободи і гідності людини як вищої цінності. Метою 
культури є всебічний і гармонійний розвиток сутнісних сил і діяльності, здібностей людини. 

На основі теоретичного аналізу наукової літератури встановлено, що феномен "культура" 
багатозначний. Характерним для нього є складність та багатовимірність. Незважаючи на велику кількість 
визначень культури, можна виділити наступні складові цього поняття: гуманність, людинотворення, яке 
полягає в конкретизації загальнолюдських цінностей, притаманних кожній людині. А продуктом 
культури є сама людина, яка одночасно є творцем культури; головне джерело культури – діяльність 
людини. Культура містить способи та результати діяльності людини [9: 8].  

Отже, культура – це складний сплав ціннісних, діяльнісних і особистісних аспектів, що не має 
однозначного й універсального визначення, яку, разом з тим, можна проаналізувати і визначити у 
контексті тієї або іншої області людського життя.  
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 В статье рассматривается сущность и отдельные аспекты социально-коммуникативной культуры 
личности  школьника. 

Ternopilskaya V.I. Students’ Personality Culture: the Treatment of the Problem. 

The article addresses the essence and particular aspects of social and communicative culture of students’ 
personality.  
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ШКОЛА, ПОДІБНА ДО ДОМІВКИ: УКРАЇНОЗНАВЧИЙ ТИП ОСВІТИ ЯК ПРОБЛЕМА 

У статті розглядається українська національна школа-домівка, життєдіяльність якої ґрунтується на 
українознавчих засадах, як закономірний цивілізаційний процес переходу від школи, суголосної 
індустріальній добі, до школи культурно-інформаційного постіндустріального суспільства. 

Значна кількість законів, постанов, проектів, концепцій і, нарешті, Національна Доктрина розвитку 
освіта України спрямовані на подолання кризового стану в українській освіті, зокрема на науково-
педагогічному організаційному і технологічному рівнях. Реформуванням освіти в перехідний період 
підготовлено ґрунт для осмислення української національної школи в суголоссі з цивілізаційними 
процесами, пов'язаними не лише з інформаційно-технологічними проривами, але й з еволюцією людства 
і всієї планети, що породжує інтерес до таких не до кінця осмислених процесів, як перехід планети Земля 
і всього живого на ній в нові умови існування, в нові енергії, нові виміри, творення нової людини. Ці 
процеси проявляються в інформації, в прагненні цивілізації до духовності, в пошуках  шляхів заміни 
зматеріалізованої, неініціативної освіти, наповненої механістичним набором знань і вмінь, на освіту 
духовну, особистісну, таку, що безкінечно оновлюється. 

Творення національної освіти в Україні збіглося з часом, коли змінюються стереотипи, які здавалися 
непорушними, змінюється система цінностей, критерії оцінки будь-якого явища і не лише української 
спільноти, яка розбудовує свою державу, а  й усієї людської цивілізації, що в новому тисячолітті 
виходить на якісно новий рівень розвитку.  

Світ постіндустріального суспільства, до якого ми швидко входимо, далекий від нашого минулого 
досвіду, з укоріненими ідеями та принципами індустріальної доби, що утвердилися в останні 300 років. 
Індустріальне суспільство породило багато типів шкіл. Проте якби вони не характеризувалися, ключ для 
їхнього розуміння розкривають могутні зміни, спричинені промисловою революцією, що накотилася на 
людство як трасформація аграрно-традиційного устрою. Коли економічне виробництво перемістилося з 
поля та домашнього господарства на завод, постала гостра потреба підготовити до нових умов життя 
дітей, виховати людей промислової дисципліни. Наслідком цього постала одна з головних структур усіх 
суспільств − загальна освіта. Організована на фабричний зразок, загальна освіта давала навички читати і 
писати, навчала початків арифметики, історії та інших предметів. Це був "відкритий курс навчання". Але 
під ним лежав невидимий, або "прихований курс навчання", що був набагато головнішим. Він складався 
(і таким залишається й тепер у більшості індустріальних держав) з трьох курсів: пунктуальності, вміння 
підкорятися й уміння виконувати механічну, одноманітну працю. Для заводської праці, особливо на 
складальному конвеєрі, були потрібні вправні робітники, причому такі, які виконували б накази 
керівництва без запитань. Потрібні були чоловіки і жінки, готові бути виконавцями біля машин чи в 
конторах, люди, які ретельно виконували б важкі, одноманітні операції. Загальна державна освіта була, 
безперечно, гуманним кроком уперед. 

Проте школа з середини дев’ятнадцятого сторіччя з покоління в покоління формувала з молодих 
людей податливу, керовану робочу силу того типу, який був потрібен електромеханічній технології та 
складальному конвеєру [1:  35, 36]. 

Ключові ідеї індустріального періоду знецінюються, замінюються або перетворюються на значно 
більш впливові теорії. Нині ми знову перебуваємо на початку історичного технологічного стрибка, а нова 
система комунікаційно-інформаційного виробництва, що тепер формується, вимагає радикальної 
перебудови всієї системи життєдіяльності особистості, держави, людства, а освіти передусім. Сьогодні, в 
час глобалізації, ми стоїмо на порозі нової доби синтезу, повернення до великомасштабного мислення, 
до загальної теорії та складання частин докупи, до особисто орієнтованого навчання. Такі процеси 
корінним чином впливають за зміст освіти, побудованого з початку ХІХ ст. на основі диференційованих 
знань. Перехід з однієї інформаційної сфери в іншу змінює наші відчуття, особисту поведінку, світ 
образів. Дитина аграрно-традиційного суспільства, виростаючи в селі, що змінювалося повільно, 
будувала свою модель реальності, користуючись образами, з обмежених джерел інформації: учителя, 
священика, керівника або службової особи і, насамперед, від сім’ї, родини, людей найближчого 
оточення. Діапазон образів сільської дитини пов’язаний з природою, господарською діяльністю. 
Індустріальне суспільство збільшило кількість каналів, з яких індивід формував свою картину 
реальності: пошта, телефон, газети, масові журнали, музеї і бібліотеки, радіо, телебачення. Сучасна 
інфосфера характеризується різними друкованими і віртуальними потоками, що спрямовані на окремі 
групи населення, стандартизованою образністю, короткими модульними образами інформації − реклами, 
команда, теорії, уривки новин, нову образність. 
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В умовах інформпотоків, далеких від ментальних моделей, людині більш складно визначитись у 
культурі, але це веде до компетентніших індивідів, більшої індивідуальності, стійкішої етнонаціонально 
усвідомленої особистості. Комп’ютери, зберігаючи величезні знання, сприяють зміні суспільної пам’яті, 
розтягують межі інтелектуальних можливостей, роблять можливим потік нових теорій, ідей, ідеологій, 
мистецького прозріння, технічного розвитку, економічних та політичних нововведень, про які люди 
раніше не думали й не мали найменшого уявлення. 

Якщо нам випало бути учасниками переходу від попередньої системи освіти до нової, яка набуває 
національного змісту, якщо ми хочемо зберегти власне "я", то так важливо навчитися розпізнавати  (і 
створювати) нові паростки освіти. Із багатьох проблем, що стосуються шкільної освіти, виділимо школу 
як інноваційну систему: "Школа, яка існує тут і тепер, не дана раз і назавжди,  вона має змінюватися і 
пристосовуватися до змін, що відбуваються навколо", − пише відомий польський учений Ч. Куписевич 
[2:  94]. 

На межі століть у педагогічних колах України заговорили не лише про школу Монтессорі чи 
вальдорфську Р. Штейнера, а й про школу вільну, вільного розвитку (Німеччина), діалогу культур 
(В. Біблера), школу "Анналів" (Франція), Ієна-план, Декролі, єдину школу союзу рішучих 
реформаторів, колумбійську школу розумової зрілості, школу майбутнього, школу завтрашнього дня, 
чартерні школи, школи-магніти, громадські школи (Англія), незалежні школи (США), школи 
співробітництва (Японія) та інші. З’являються концепції школи-родини (Т. Усатенко, М. Стель-
махович, П. Кононенко), козацької школи (Ю. Руденко, В Каюков), школи духовності, школи 
ментальності (А. Фурмана) та ін. 

Етапним явищем у розробці національної школи в Україні  (на початку ХХ ст. були створені 
концепції української школи Я. Чепігою, І. Ющишиним, С. Русовою) є Державна національна програма 
"Освіта. Україна XXI ст.",  Національна доктрина розвитку освіти, в яких демократизація й гуманізація 
визначені пріоритетними в розбудові національної школи. Важливим чинником гуманізації й 
демократизації освіти в Україні виступає українознавство, парадигма якого охоплює проблеми 
інтелектуалізації виховного і навчального процесу, зібрання і введення в навчальний та виховний процес 
важливих для сучасності етнокультурних, етнопедагогічних надбань, вироблених українством на 
материзні та за межами Батьківщини. Українознавча парадигма доповнює усталене твердження про школу 
як соціальний інститут суспільства, ;положення про школу як культурно-інформаційний, екологічно-
валеологічний тип освіти, що охоплює філософію освіти, діалог культур, суб’єкт-суб’єктні стосунки, 
особистісно-орієнтоване навчання, квантово-синергетичну картину світу, структурування знань на 
українознавчій основі, рівнозначне поцінування традицій та інновацій. 

Школа на українознавчих засадах − це пошук свого коріння, збереження в глобалістичному світі: "Ми 
ж Україну відкриваємо в Україні, і це нікому не загрожує ні втратою територій, ні духовних цінностей. 
Це лише вимагає перегляду звичної схеми" [3:  30]. 

Життєдіяльність школи, наближеної до домівки, стосується фундаментальних параметрів 
етнонаціональної культури і насамперед центрального поняття Дому. Українська національна школа-
домівка − це спільнота учнів, учителів, батьків, громади, зусилля яких спрямовані на створення 
середовища в школі, наближеного до родинного, де дитина, здобуваючи цивілізаційні знання в 
новітніх технологіях, зберігає родинні, етнічні, національні цінності, росте громадянином держави 
Україна, рівноправним учасником світового співтовариства [4: 203-210]. 

Школою-домівкою може бути загальноосвітня школа, і гімназія, і ліцей і ПНЗ. Школа-домівка, що 
відповідає викликам часу, акцентує увагу на проблемах, які співзвучні сучасним цивілізаційним 
підходам. У стратегії розвитку освіти, що обнародована під патронатом ЮНЕСКО в 1999 р. Федеріко 
Майором, у стратегії розвитку освіти у Польщі до 2020 року (проект) Чеслова Куписевича, в концепції 
школи-домівки багато подібних ознак. Спільним є  твердження про еволюцію освітніх закладів з 
метою їх перетворення в більш автономні, ніж у наш час, з тим, щоб пристосувати освіту до потреб 
окремих колективів, місцевих умов. Замість школи, яка нав’язує всім учням однаковий темп роботи на 
уроці, ставлячи перед учнями ідентичні вимоги, має зайняти модель "індивідуалізованої школи". 
Покращення освіти сприймається як інтегральний процес освіти і виховання. Повністю відповідає 
школа-домівка активізації міжнародної освітньої проблеми "як жити разом", а також знанням "знати, 
чому", "знати, як", а не  як донині − "що знати". 

Школа має організовуватися не за роками народження, а на рівні виявлення здібностей, нахилів, 
вибору індивідуальних програм навчання. Школа нової генерації є центром культурно-
просвітницького життя регіону, пов’язаного з виробничо-господарською діяльністю, культурно-
політичною життєдіяльністю. Подібні проблеми спостерігаються також і в проекті, де діти 
розглядаються як партнери у здійсненні соціальних змін [5:  184-198]. 

Отже, йде процес пошуку школи ХХІ ст., тому закономірне існування протиріч, різних поглядів. Не 
є винятком і діалог освітян про українську національну школу та її фундаментальні засади − школу і 
родину (сім’ю), рідний дім. Інтерес до цієї проблеми зумовлений багатьма факторами: в сім’ї, родині, 
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рідній оселі, вічних та незнищених людських спільнотах, цивілізація шукає порятунку. Родинна 
етнопедагогічна система догляду за дитиною, її песщення, "виведення в люди", школа, подібна 
до домівки, повноправно   входить у сферу наукових досліджень педагогів, медиків, соціологів та ін. 
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Усатенко Т.Ф.  Школа, подобная родительскому дому:  украиноведческий тип просвещения 
как проблема. 

В статье рассматривается украинская национальная школа, уподобленная родительскому дому, 
жизнедеятельность которой основывается на украиноведческой основе, как закономерный процесс 

перехода от школы, созвучной индустриальной эпохе, к школе − культурно-информационного 
постиндустриального общества. 

T. Usatenko.  A Home-like School: Ukrainian Education Patterns. 

The article addresses a Ukrainian national home-like school  with its activity based on typically ethnic pattern. 
Considered also is  the  transition of the school in tune with  industrial epoch to the school of cultural 

informational postindustrial society. 
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ПРИЛУЧЕННЯ ШКОЛЯРІВ ДО ЦІННОСТЕЙ НАРОДНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАСОБАМИ 
ТЕАТРАЛЬНОЇ ТВОРЧОСТІ  

У  сучасних умовах важливим є прилучення школярів до цінностей народної культури. Зважаючи на 
значну часову віддаленість функціонування народної культури від безпосередньої життєвої практики 
дітей, доцільними є її театралізація, організація дитячих народознавчих театрів. Такі театри повинні 
ґрунтуватися на творчій трансформації народної спадщини відповідно до соціально-культурних потреб 
нашого часу, на відображенні її основних ідей, що є принципово важливими для покращення духовно-

моральної атмосфери сьогодення. 

Засвоєння дітьми та молоддю вироблених загальнолюдською культурою цінностей є однією з 
найважливіших проблем сучасного виховання. В Україні цей процес ускладнюється суперечливими 
тенденціями трансформації суспільства в його новий стан, їх негативним впливом на морально-духовне 
становлення особистості. Юному поколінню зараз надзвичайно важко знаходити правильні шляхи свого 
утвердження в житті, тому актуальною є педагогічна спрямованість учнів до цінностей, що протягом 
віків були гарантами виявлення в людині її духовної сутності. 

Особливо вагомий ціннісний потенціал має народна культура, в якій відбір і шліфування цінностей 
тривав віками, в надзвичайно важких випробовуваннях сходження людини до вершин істини, добра, 
краси. І. Зязюн визначає народну культуру як основу духовності, яка, на жаль, не стала окрасою 
свідомості і переконань нашої молоді [1:  6]. 

Вміле, цілеспрямоване використання провідних ідей, моральних норм, ідеалів народної спадщини 
сприяє становленню гармонійної особистості. Для реального мистецько-виховного впливу рідної 
культури необхідно створювати умови її сприйняття у відповідній естетичній, моральній, світоглядній 
цілісності. Зважаючи на значну часову віддаленість функціонування народної культури від 
безпосередньої життєвої практики дітей, доцільним є шлях її театралізації.  

Необхідність широкого використання театральної гри в процесі прилучення школярів до культурної 
спадщини рідного народу обґрунтовується, зокрема, тим, що словесне висвітлення духовно-моральних 
явищ минулого не завжди сприймається дітьми або ж сприймається поверхово, проходячи повз їхній 
внутрішній світ. Практика свідчить, що уроки в школі, на яких розглядаються окремі явища та сторони 
народної культури, нерідко обмежуються саме вербальною подачею знань, тому вона залишається для 
учнів далекою і незрозумілою. І тут на допомогу приходить уявна, ігрова природа театральної діяльності, 
у процесі якої  дитина починає усвідомлювати, що в її дідів і прадідів існували такі ж проблеми, які є 
характерними і для нашого часу, – стосунки людини і природи, людини і суспільства, а в цих стосунках 
переважала спрямованість простої людини до світу Добра, Любові, Краси.  

На роль театральної діяльності у формуванні духовного світу особистості вказували Я. Коменський, 
С. Русова, Б. Грінченко, І. Франко, інші культурно-громадські діячі. Видатний французький просвітитель 
ХVІІІ століття Ф. Вольтер вважав, що розум людський для удосконалення та очищення моральних 
вчинків не придумав нічого благороднішого і кориснішого, ніж театральні видовища. Цінні думки щодо 
ролі дитячого театру у формуванні цінностей висловлювала О. Реріх: "Театр є могутнім, може, 
наймогутнішим засобом виховання дитячого та юнацького характеру. Саме театр, за належного вибору 
п’єс, може захопити наслідуванням величних образів і спрямувати молоді душі до подвигу, до 
героїзму…Годяться для цього всі містерії із життя великих подвижників і легенди про народних героїв. 
Захоплюючі,  високоморальні  образи  можуть  посилити  повагу   до    понять   честі   і  гідності" [2:  77].  

А Р. Роллан закликав – "на сцені покажіть народу його власну легенду, його діяння, те, що він 
здійснив. Підживлюйте народ народом…Театр – наймогутніший засіб виховання; з ним, можливо, 
пов’язані найкращі надії на національне відродження" [3: 54]. Ці слова надзвичайно актуальні для 
сучасного становища України, яка потребує для суспільного розвитку патріотів, національно свідомих 
громадян. Їх неможливо виховати без сформування поваги до власного народу, без його пізнання. Тому 
існує велика потреба в організації дитячих театрів, які за змістом своєї діяльності є народознавчими. Такі 
театри повинні розкривати перед учнями цінності, що були основою буття рідного народу, спрямовувати 
на активну діяльність в ім’я його блага і прогресу, тому що "пізнання народу з його мовою, звичаями, 
віруваннями і поглядами вчить нас заразом любити його міцно і працювати для нього дійово і 
раціонально" [4: 258]. 

Вважаємо, що доцільно здійснювати  прилучення школярів до цінностей національної  культури, 
зокрема народної, через діяльність такого жанру дитячого народознавчого театру, як поетично-
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фольклорний театр. На основних підходах до організації такого виду дитячої театральної творчості ми і 
зупинимося в запропонованій статті.  

Актуальність використання поетично-фольклорного театру в сучасній виховній практиці 
зумовлюється такими чинниками: необхідністю творчого використання здобутків національної культури 
в сучасному навчально-виховному процесі; важливістю зв’язку з традиціями українського самодіяльного 
та професійного театру; символічною основою театру, що створює сприятливі умови для залучення до 
театральної діяльності підлітків; духовно-моральною, інтелектуальною спрямованістю театру; 
ефективним поєднанням дидактично-виховних та художніх завдань; можливістю залучення підлітків до 
національної культуротворчості; цілісним висвітленням ідей національної культури; врахуванням 
тенденцій у світовій педагогіці та культурі; можливістю вироблення організаційно-змістової системи 
залучення дітей до цінностей; відсутністю достатньої кількості драматичних творів для підліткових 
дитячих театрів.  

Основними завданнями дитячого поетично-фольклорного театру можна визначити такі: розкриття 
перед школярами через емоційно-образні засоби духовно-моральних цінностей, що акумульовані  в 
історії та культурі рідного народу, розвиток відчуття глибокого зв’язку з його минулим, спрямування 
дітей на активну творчість на ґрунті народної спадщини, втілення її  провідних ідей у власній 
життєдіяльності. 

Відповідно до означених концептуальних підходів нами була розроблена програма "Дитячий 
поетично-фольклорний театр", яка включала такі дисципліни: "Народознавство та основи театральної 
культури"; "Пісенна народна культура"; "Основи хореографії", за бажанням підлітків – "Гра на сопілці". 
Програма  апробована в Центрі творчості дітей та юнацтва "Соняшник",  ЗОШ № 13 м. Білої Церкви. 
Вона розрахована на 5 років навчально-виховних занять, які найдоцільніше розпочинати з підлітками  
п’ятого класу. Основний курс у діяльності дитячого театру – "Народознавство та основи театральної 
культури" – спрямований на  ознайомлення дітей з основними ідеями та цінностями народної культури,  
формування вмінь і навичок їх  засвоєння через театральну гру. 

Створюючи програму, ми звернулися до досвіду шкільного театру ХVІІ-ХVІІІ століть, де проявилася 
взаємодія професійної і народної культури, поєднання художніх і педагогічних завдань. Ми керувалися 
також ідеями Л. Курбаса, І. Франка, інших діячів  культури і педагогіки, зокрема про необхідність 
творчого використання ідей давнього українського театру. 

Змістом діяльності поетично-фольклорного театру були визначені такі складові: підготовка поетично-
фольклорних вистав, у яких висвітлюються провідні ідеї національної культури; розгляд тих питань 
народознавства, які не пов’язані з сюжетом вистави, але є важливими для поглиблення розуміння 
народної спадщини; організація позасценічної роботи підлітків; ознайомлення з основами театральної 
культури.  

Репертуар  дитячого  поетично-фольклорного  театру  будувався  на використанні драматичних творів 
Б. Грінченка, Лесі Українки, І. Котляревського, І. Кочерги, О. Олеся, власних творів автора. 
Здійснювалась інсценізація поетичних та прозових творів Х. Алчевської, Л. Костенко, Т. Шевченка, 
С. Плачинди та ін. Вибір репертуарних творів визначався розкриттям у них важливих соціально-
моральних проблем як особистості, так і суспільства, здатністю підлітків їх усвідомити та засвоїти. 

Зважаючи на твердження сучасних українських дослідників, які вказують  на виховне значення 
використання ідей та образів давньої міфології [5:  9], широким було звернення до  давньоукраїнських 
міфологічних сюжетів, що сприяє збагаченню емоційного світу підлітка образами прекрасних, 
гармонійних божеств давнини, допомагає дітям зрозуміти і сприйняти філософські основи народного 
світогляду, для якого характерними є  шанування природи, культ Матері, Дитини, віра в обов’язкову 
перемогу  Світла і  Добра. Міфологічні персонажі використовувались і для висвітлення важливих 
моментів історії та культури України, проблем сьогодення у символічно-образній формі.  

В організації роботи дитячого поетично-фольклорного театру використано системний підхід, що 
ґрунтується на принципі концентричності і цілісності. Прихильниками таких принципів навчально-
виховної роботи є Г. Ващенко [6: 74-75], сучасні дослідники [7: 2-5].  

Концентри (блоки) – це насамперед найважливіші події календарно-господарського життя українця, 
що знайшли відображення у зимовій, весняній, літній, осінній обрядовості; це і найзначніші події історії 
та культури українського народу (Київська доба, Козацька доба, трагічні події 1932-1933 років та ін.) 
Розгляд цих проблем здійснюється у комплексному використанні різноманітних видів діяльності 
підлітків, засобів, форм та методів навчально-виховної роботи. Такий підхід сприяє засвоєнню знань, 
ідей національної культури, усвідомленню особливостей народного світобачення найбільш ґрунтовно, 
результативно. Народна культура постає перед підлітками у певній цілісності, повноті, що забезпечує 
реальний   її   вплив на розум,  почуття,  волю  дітей, бо ж,  за  висловлюванням   російського   педагога 
В. Розанова, творення людини поза духом своєї культури, а зібраної із елементів всіх цивілізацій, є ідея 
найбільш штучна. Цілісна ж культура  "накладає на людину одну рису складності за іншою, збагачуючи 
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її серце, підносячи її розум, зміцнюючи волю" [8: 23-31]. У процесі  підготовки поетично-фольклорної 
вистави для цілісного сприйняття народного буття підліткам подаються відомості про різноманітні 
сторони життєдіяльності наших попередників, відбувається їх знайомство з декоративно-вжитковим 
мистецтвом, з особливостями народної філософії, історії, літератури, здійснюється діяльне прилучення 
школярів до мистецької спадщини (виготовлення писанок, елементів костюма), організовується їх 
самостійна робота з народознавчою, історичною літературою, ознайомлення з народною метеорологією, 
медициною, кулінарією тощо. Поетично-фольклорний театр висвітлює національну культуру в 
гармонійній єдності поетичного слова, легенди, казки, пісні, танцю, народної та української класичної 
музики тощо. Значна  увага  приділяється вивченню пісенної культури народу, насамперед обрядової, яка 
є відображенням глибинного народного світобачення, бо ж поширена практика використання на 
народознавчих заходах найбільш популярних пісень не сприяє сприйняттю пісенної спадщини народу у 
належній повноті та змістовності. 

Знайомство учнів з певними явищами народної культури через поетично-фольклорні вистави  
здійснюється спіралеподібно, тобто їх тематика повторюється в наступні роки занять, але вже з більш 
розширеним змістом, із використанням більшої кількості  методів і прийомів навчально-виховної роботи.  

Виховна результативність  дитячого поетично-фольклорного театру залежить від  організації його 
діяльності на засадах виховної технології, яка передбачає узгодженість змісту, форм, методів роботи із 
школярами. На заняттях дитячого  театру використовуються різноманітні методи та прийоми навчально-
виховної роботи: бесіда, розповідь, лекція, дискусія, філософські столи, розігрування етюдів, методи 
виховуючих ситуацій, фіксованої уваги, навіювання, приклад керівника тощо. Корисною є організація 
широкої позасценічної діяльності школярів – зустрічей з безпосередніми носіями народної культури, 
участі у культурно-мистецьких акціях, фольклорно-етнографічних експедиціях, вечорах. 

Робота з підготовки поетично-фольклорних вистав  здійснюється через такі складові занять: 
1) розгляд питань народознавства, що пов’язані з сюжетом вистави; 2) робота над епізодом вистави, що 
тематично близький до висвітленої народознавчої проблеми. Вказана форма занять є ефективним 
шляхом засвоєння національної культури, її провідних ідей особистістю школяра, тому що 
народознавчий матеріал не лише подається теоретично, а програється, порівнюється з власним досвідом, 
впливає на емоції,  уяву дитини, викликає почуття радості, задоволення, піднесення.  

Поетично-фольклорний театр як виховна технологія не акцентує свою увагу на розвиткові техніки 
акторської гри, але засоби сценічної виразності не відкидаються, бо ж народознавчі вистави лише тоді 
матимуть належний виховний вплив, формуватимуть почуття гордості за свій народ, його культуру, коли 
матимуть відповідний  естетико-виражальний рівень. Це передбачає роботу з школярами над технікою і 
логікою мовлення, сценічним рухом, інтонацією тощо. 

Беручи участь у діяльності поетично-фольклорного театру, школярі прилучаються до національної 
культуротворчості. Робота в ньому відкриває простір фантазії, уяві, ініціативності; спрямовує учнів  до 
написання власних сценаріїв поетичних вистав, що створюються на основі записів фольклорних творів, 
опрацювання відповідної літератури, знань, що отримуються на теоретичних та практичних заняттях 
театру.  

Підсумовуючи викладені вище думки про використання театральної творчості школярів у 
народознавчій виховній роботі, можна стверджувати, що дитячий поетично-фольклорний театр  через 
емоційно-образні засоби  спрямовує школярів на глибоке пізнання історії та культури рідного народу, 
розвиває в них  прагнення бути активними продовжувачами народних здобутків. Поетично-фольклорний 
театр є однією із цеглинок, що створює будівлю духовності особистості, сприяє не стільки розвитку 
художніх здібностей, умінь дітей, як збагаченню, просвітленню їхніх душ, бо ж, як зазначала С. Русова, 
"не ізолювання почуття естетизму маємо ми випещувати – мистецтво заради мистецтва, а загальний 
розвиток почуття краси, вимоги гармонії і в житті, і в душі, і в наших вчинках" [9: 148]. 
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Шахрай В.М. Приобщение школьников к ценностям народной культуры средствами театрального 
творчества. 

В современных условиях  важно приобщение школьников к ценностям народной культуры. Исходя из 
того, что функционирование народной культуры значительно отдалено во времени от 

непосредственной жизненной практики детей, целесообразными будут её театрализация, организация 
детских народоведческих театров. Такие театры должны базироваться на творческой 

трансформации народного наследия соответственно социально-культурным потребностям нашего 
времени, на отображении его основных идей, которые принципиально важны для улучшения духовно-

нравственной атмосферы сегодняшнего дня. 

Shakhrai V.M. Involving Schoolchildren in Folk Cultural Heritage by Means of Theatrical Art. 

Nowadays it is becoming more and more important to involve schoolchildren in folk cultural heritage. With the 
heritage being considerably remote to the lives of children, it is entirely appropriate  that  we should  

theatricalize it and organize children’s amateur  theatres. The  theatres ought to rest both upon  the сreative 
transformation of folk cultural heritage according to social and cultural demands of today and exposing its 
principle ideas which are of paramount importance in bettering ethical and spiritual atmosphere of today. 
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ЕСТЕТИЧНИЙ ІНТЕРЕС ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА ІНТЕГРОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

У статті  розглянуто естетичний інтерес як педагогічну проблему інтегрованої технології. 

Однією з важливих граней утвердження національної культури, її відродження є використання 
духовних джерел, які живлять національну самосвідомість. Проте ще надто мало й повільно 
пропагуються мистецькі, фольклорні, етнографічні, історико-краєзнавчі здобутки народної давності – 
справжні обереги пам’яті, звичаїв, традицій, дум, прагнень і сподівань. 

Тому для оновлення нашого суспільства, його гуманізації і морального піднесення вкрай необхідне 
виховання саме в учнівської молоді естетичного інтересу до національної культури, втіленої в народних 
традиціях, нормах повсякденної поведінки, в наукових знаннях. Завдяки плідному спілкуванню з 
мистецтвом учні набувають досвіду, що облагороджує важливі напрямки їхньої життєдіяльності. 

Сьогодні освіта й виховання реалізуються в основному завданні української національної школи: 
формуванні естетичних інтересів, вихованні духовної культури школярів, які повинні вміти творчо 
мислити, оцінювати різні життєві ситуації, відповідально ставитися до себе і результатів своєї праці. 

Вивчення і трансформація цих інтересів на особистісному рівні становить чи не найскладнішу 
проблему в історії і практиці естетичного виховання. Адже інтерес виступає одним із важливих чинників 
формування свідомості людини, її моральних якостей, естетичних смаків. 

Дослідження інтересу на педагогічному рівні передбачає необхідність його ретельного аналізу. Ще 
Я.А. Коменський, борючись із середньовічною схоластикою та аскетизмом, великого значення надавав 
інтересові в навчанні. Тільки завдяки  інтересу, на його думку, дитина "горітиме бажанням навчатися, не 
лякаючись ніяких труднощів, аби опанувати науки… Мало того, що вона не уникатиме праці, вона навіть 
шукатиме її і не лякатиметься напруження її зусиль. Вона поставить собі за мету не щось посереднє, а 
постійне, намагатиметься чогось навчитися, якщо відчуватиме, що їй чогось бракує, постійно шукатиме, 
у кого навчитися, в усьому змагаючись зі своїми товаришами [1: 112 – 132]. 

К.Д. Ушинський розглядав інтерес як засіб успішного навчання, наголошуючи на його ролі в 
моральному розвитку особистості. Він писав: "Збудіть у людині широкопосередній інтерес до всього 
корисного, вищого і морального, і ви будете певні, що вона збереже завжди людську гідність" [2: 401 – 
509]. 

Соціологи повсюдно вказують на зв’язок естетичного інтересу людини з об’єктивними умовами 
життя. Так, у працях Л.Н. Когана, І.В. Логінової естетичний інтерес визначається як специфічне 
ставлення людини до навколишнього світу, викликане її активним бажанням оволодіти конкретними 
естетичними об’єктами або ж тим чи іншим видом творчої діяльності. 

У педагогічних дослідженнях інтерес визначається через сформоване естетичне почуття, через 
потребу в ньому. 

С.П. Кудрявцева характеризує його як вироблення потреби в переживанні, насолоді прекрасним. 
Наприклад, той, хто по-справжньому захопився музикою, полюбив її, неодмінно перебуває під її 

владою, відчуватиме на собі її чарівну силу, незалежно від того, чи усвідомлюватиме він це, чи не 
усвідомлюватиме. Усякі спроби навчати з допомогою музики того, хто нею не захоплюється, приречені 
на неуспіх. Звичайно, це стосується не тільки музики, а й будь-якого іншого виду мистецтва. 

Беручи до уваги попередні теоретичні узагальнення, ми визначаємо естетичний інтерес як вибіркову 
спрямованість особистості на пізнання мистецтва саме під упливом його емоційної привабливості. На 
нашу думку, велика різноманітність інтересів зумовлена, по-перше, багатством уявлень людини про 
предмети навколишнього світу, по-друге, різноманітними емоційними враженнями, які виникають у 
процесі їх сприйняття. 

Поняття "інтерес"  завжди практикувалось як складне явище психіки, в якому зливаються у певному 
взаємозв’язку її основні компоненти – інтелектуальний, емоційний і вольовий. В одних визначення 
інтересу найбільше виділяються вольові елементи психіки (М.Ф. Добринін). 

У працях багатьох психологів (О.М. Леонтьєв, В.М. М’ясищев, В.Г. Іванов, Л.Г. Божович) увага 
акцентується на пізнавальних аспектах інтересу. Інші ж вчені – психологи і педагоги – вважають, що в 
інтересі пізнавальний фактор поєднується  з позитивним ставленням до предмета. На їх думку, в інтересі 
сконцентровані всі три компоненти, котрі рівноцінно доповнюють один одного (С.Л. Рубінштейн, 
Г.І. Щукіна, Н.Г. Морозова). 

У своєму дослідженні ми виходили саме з інтелектуально-емоційно-вольової характеристики 
інтересу. Інтелектуальний компонент інтересу звернений до акту естетичного пізнання і має виразну 
індивідуальну спрямованість. Під його впливом значно активізуються розумові процеси, а музична 
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діяльність стає продуктивною і більш цілеспрямованою. Глибоке і свідоме проникнення в сутність 
музично-естетичних явищ приносить особистості інтелектуальну радість і насолоду. 

Сила емоційних проявів визначається як естетичною цінністю творів мистецтва, так і рівнем 
художньої підготовки особи. Прилучення людини до мистецтва залежить від емоційної наснаги, від 
особистісного ставлення до предмета музичної діяльності, бо саме в ній відбуваються інтенсивні 
емоційні процеси. 

Вольовий компонент музично-естетичних інтересів залежить від ступеня інтелектуального і 
емоційного розвитку, а також від їх співвідношення. Він зумовлює прагнення особистості включитися в 
активні форми творчої діяльності і суттєво впливає на характер її перебігу. 

У контексті нашої проблеми особливо важливою видається колективна (рідше індивідуальна, залежно 
від здібностей окремих учнів) діяльність, елементами структури якої виступають інтерес, мета, зміст, 
уміння і навички. 

Основу естетичного, художнього і музичного інтересів складають емоційні процеси, які дають 
людині естетично неповторну індивідуальну насолоду. Будучи за своєю природою загальнолюдськими, 
ці інтереси мають яскраво виражений вольовий компонент, активно спрямований на предмет своєї дії. 

Процес сприйняття естетичних явищ відбувається через образну уяву і становить для особистості 
емоційно-оцінну значущість. Згідно із принципом предметної класифікації – музичний інтерес належить 
до "сімейства" духовного інтересу,  до "роду" естетичних інтересів і "виду" інтересів художніх. Одначе, 
крім спільних характеристик, ці інтереси мають суттєву відмінність. Музичний інтерес виступає 
водночас органічною частиною художнього інтересу, а художній – естетичного. Естетичний інтерес 
спрямований на засвоєння прекрасного у навколишній дійсності та в мистецтві, художній – на художню 
діяльність у різноманітних видах мистецтва, музичний – на об’єкти і явища в музичному мистецтві. 

Естетичний інтерес формується і реалізується в будь-якій діяльності людини, бо кожна діяльність має 
у собі елементи прекрасного. Художній інтерес реалізується в таких видах діяльності, як сприйняття 
художнього твору, набуття знань у галузі мистецтва, виконавська творчість, продуктивна діяльність. 
Музичний інтерес, як уже зазначалось, витворюється завдяки сприйняттю музики, виконавській 
діяльності, набуттю знань у галузі музичного мистецтва і творчій діяльності. 

Формування будь-якого з названих типів інтересу поглиблює і розширює інші. 
Музично-естетичний інтерес як структурний елемент естетичного ставлення до об’єктів і явищ 

навколишньої дійсності має суспільний  характер, а тому виконує важливу роль  у формуванні світогляду 
школярів. Формування світогляду засобами мистецтва залежить від життєвого і музично-естетичного 
досвіду учнів, розвитку їхніх умінь і навичок. Під упливом мистецтва за допомогою естетичних оцінок і 
цінностей учні проникають у сутність людських взаємовідносин. 

Загалом, під час розгляду теоретичних поглядів на сутність і природу інтересу виявляються різні 
принципи їх оцінки. Кожен автор відповідно до мети свого дослідження виділяє ту чи іншу ознаку 
інтересу. І все ж, незважаючи на різні точки зору, вимальовуються й загальні спільні риси інтересу, а 
саме: інтерес характеризується пізнавальною спрямованістю; йому властива широка гама емоційних 
відтінків, градації яких на різних рівнях розвитку інтересу бувають різними; суттєвим показником 
інтересу є активність, яка реалізується в дії, у прагненні наблизитись до об’єкта інтересу, зайнятися ним; 
інтереси зумовлені рівнем розвитку суспільних відносин і тому залежать від дійсності, впливають на її 
реформування; музично-естетичні інтереси розвиваються у процесі формування естетичного світогляду; 
історична вага змісту естетичних почуттів і можливості їх задоволення виробляються у процесах 
цілеспрямованої діяльності людей; як форма психічної діяльності естетичні інтереси можуть бути втілені 
і використані для потреб суспільства тільки у взаємозв’язку із практикою. 

За своїм психологічним механізмом естетичне оцінювання є образним мисленням, мисленням за 
аналогією. По суті, оцінка є умовиводом на образному рівні, бо цінність (позитивність чи негативність) 
певної форми усвідомлюється порівнянням образу сприйняття з образом ціннісного уявлення 
(естетичним зв’язком, ідеалом). 

Емоційні ставлення до предметів і явищ (сміх, почуття жалю, захоплення, радості тощо) є реакцією на 
їхню естетичну цінність, тому й називаються естетичними почуттями, або переживаннями, тобто 
почуттями, пов’язаними із прекрасним, потворним, комічним і т.п. Образ сприйняття – це відображення 
предмета, а естетичне почуття – відображення його цінності у формі емоційної оцінки, ставлення [3: 74 – 
81]. 

Те, що позитивно оцінене, емоційно пережите, як правило, стає улюбленим, запам’ятовується. Якщо в 
дитини склалися більш або менш стійкі критерії оцінки, то в неї виробиться інтерес до явищ, що 
відповідають цим критеріям. Отже, на основі того, що найбільше подобається дітям, можна зробити 
висновок про їхні смаки і потреби, а також про зміст роботи педагога. 

Для дітей старшого дошкільного віку поняття "улюблений" (герой, твір, художник, композитор) 
уживається рідко, і вони не завжди розуміють його зміст. Улюбленим часто є те, що дитина недавно 
бачила. Це свідчить про нерозвиненість дитячої пам’яті, проте вміння дошкільників аналізувати й 
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порівнювати почуті, побачені або прочитані твори. Через те діти майже не мотивують своїх інтересів, 
тобто не усвідомлюють критеріїв смаку. 10% дітей узагалі не назвали улюблених книжок, 50% – 
спектаклів. Для 40% улюбленими творами є казки, фантастичні оповідання. 

У дітей 8 років помітні істотні зрушення в розвитку інтересів: тільки окремі учні не назвали 
улюбленої книжки, улюбленого героя. Діти знають більше картин, iмен композиторів, художників. Не 
було жодного учня, який би не назвав улюбленого кінофільму. 

Близько 50% учнів 2-го класу назвали прізвища улюблених художників. Серед них Т.Г. Шевченка, 
Ф. Решетникова, І. Шишкіна. Улюбленим лишається пейзажний жанр. 

Розуміння художньої мови живопису, уміння творчо відтворити в уяві зображене художником, 
оцінити його, породжують у дітей інтерес і готовність до "спілкування" з мистецтвом. Це свідчить про 
те, що причиною низького рівня естетичного розвитку старших дошкільників і учнів початкових класів 
більшості шкіл є не вік, а малоефективні методи роботи педагогів, їх недостатня підготовка. Ось чому 
удосконалення форм, методів і способів естетичного виховання у школі – важлива умова розвитку смаків 
і навичок дітей. 

Повільне формування в молодших школярів естетичного ставлення до дійсності зумовлене 
нерозвиненістю їх художньо-образного мислення, браком цілісного сприйняття, його фактографічністю, 
суб’єктивністю критеріїв оцінки. Завдання педагога полягає в тому, щоб різноманітними формами і 
методами сприяти усуненню зазначених недоліків. Успіх роботи великою мірою залежить від того, 
наскільки правильно педагог уявляє собі систему естетичного виховання, як розуміє завдання на 
кожному з його етапів, чи уміє послідовно розв’язувати їх у своїй діяльності, прагнучи, щоб уже 
зроблене було основою для того, що треба зробити далі. Обов’язок педагога полягає в тому, щоб 
розвинути цілісне сприйняття дитини. Виконанню цього завдання сприятиме збагачення її особистого 
досвіду дитини новими враженнями, розвиток спостережливості, оволодіння навичками виділення в 
тому, що сприймається, головного, істотного, узагальнення результатів спостережень. 

Здібності, розвинуті у процесі систематичної виховної роботи, а також набуті знання є основою для 
збагачення уяви й уявлень дітей, розвитку їх фантазії. Розвивати останню не тільки можна, а й потрібно, 
не боячись безпідставного фантазування, інакше здатність цілісного охоплення предмета може лишитись 
на одному рівні, і дитина фіксуватиме сприйняте, докладно описуватиме його без творчого осмислення. 

Розвитку уяви дітей сприяють творчі ігри, різні прийоми "оживлення" образу, відтворення його за 
окремими деталями й ознаками, ознайомлення з образною мовою. Збагачення сприйняття і фантазії 
позитивно позначається і на розвитку здатності мислити, умінні порівнювати і розрізняти, узагальнювати 
й абстрагувати. Це, у свою чергу, є сприятливим ґрунтом для формування об’єктивних, суспільно 
значущих критеріїв естетичної оцінки. Засобами вироблення у дітей своєї думки, певного ставлення до 
творів мистецтва є дискусії ("Що здається красивим і чому воно красиве?"), змагання, конкурси, 
обговорення, тобто види робіт, які сприяють виявленню й обґрунтуванню особистого ставлення до того, 
що сприймається. 

Наступний етап, зумовлений та досягнутий рівнем естетичного розвитку учнів, – це узагальнення і 
систематизація їх уявлень та знань про прекрасне. 

Отже, розглядаючи процесуальність естетичних інтересів, які виявляють реальність у явищах, що 
розвиваються, педагоги, психологи довели, що такі інтереси реально існують поки вони становлять 
прагнення, бажання особистості, не переходять з реального  психічного існування у процесуальне. 
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Якименко С.И. Эстетический интерес как проблема интегрированной технологи. 

В статье автор рассматривает эстетический интерес как проблему интегрированной технологии. 

Yakimenko S.I. Aesthetical Interest as a Problem of the Integrated Technology 

The article considers aesthetical interest as a problem of the integrated technology. 
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ПРОБЛЕМА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ 
КРИМСЬКОГО РЕГІОНУ 

Стаття присвячена ролі освітньої діяльності у цілісній системі  професійної підготовки майбутнього 
фахівця в умовах полікультурності Кримського регіону. Розглянуто сутність поняття "освіта", 

взаємозв’язок культури й освіти, її культурно-гуманістичні функції. Виділено основні наукові підходи 
щодо категорії " освіта": аксіологічний, системний, процесуальний. 

У поліетнічній державі, якою є Україна, проблема міжнаціональних відносин за всіх часів залишалася 
актуальною. Особливої гостроти вона набуває у Кримському регіоні, де в умовах історично тривалої 
взаємодії православ'я, ісламу, змішаного розселення етносів інтенсивно і суперечливо протікають 
міжетнічні процеси, зумовлені тривалою акультурацією та асиміляцією.  

Регіон, як відомо, – це частина країни, що представляє собою цілісну соціально-економічну систему, 
яка характеризується спільністю економічного і духовного життя, загальною історичною минувшиною, 
культурною і соціальною своєрідністю. Регіон – це простір, у якому відбувається соціалізація людини, 
формування, збереження і трансляція норм способу життя, збереження і розвиток (або навпаки) 
природних і культурних багатств. Кожна країна об'єктивно (географічно) і суб'єктивно (у свідомості її 
жителів) є сукупністю територій-регіонів, що різняться між собою. 

Вплив регіональних умов на соціалізацію має різний характер і визначається поряд з характерними 
рисами розвитку регіону:  

− природно-географічні особливості регіону (ландшафт, клімат, корисні копалини і т.д.) 
багато в чому визначають ступінь його урбанізації, характер економіки, кількість і міру стабільності 
населення, тобто опосередковано впливають на багато аспектів соціалізації жителів; 

− соціально-географічні особливості регіону містять у собі щільність населення, характер 
поселень (міра урбанізації), традиційні заняття жителів, а також близькість-віддаленість від інших 
регіонів і засоби повідомлення всередині регіону та з іншими регіонами. Ці особливості певним 
чином впливають на соціалізацію особистості підростаючого покоління, становлення майбутніх 
фахівців у сфері професійної діяльності;  

− соціально-економічні особливості регіону – це тип і характер виробництва на його 
території, перспективи розвитку регіону, професійний склад жителів і рівень їхнього життя, 
економічні зв'язки з іншими регіонами (а часом і з іншими країнами), що в першу чергу відбивають 
відкритість  як суспільства, держави, так і його складової – системи утворення. 
У сучасній соціокультурній ситуації метою освітнього процесу ВНЗ стає підготовка фахівця – 

громадянина і патріота, здатного жити і працювати в умовах полікультурного суспільства, який володіє 
сучасними професійними знаннями, розуміє людей інших національностей, уміє з ними працювати, 
тобто сформувати професіонала, людину з високою духовно моральною позицією [1: 22]. 

Мета дослідження полягає у виявленні різних наукових позицій та підходів до проблеми освіти й 
освітньої діяльності у полікультурному контексті з тим, щоб обґрунтувати специфіку досліджуваного 
феномена. 

Філософи, культурологи, психологи і педагоги (В.А. Болотов, Є.П. Бєлозерцев, Б.С. Гершунский, 
Н.Б. Крилова, Ю.П. Поваренков, Н.К. Сергєєв, Є.Н. Шиянов, О.К. Філатов, Д.В. Чернилевський та інші) 
єдині у своїй думці щодо необхідності підвищення ролі освітньої діяльності студента в цілісній системі 
його професійного становлення, яка передбачає ефективну взаємодію з людьми різних національностей.  

Однак аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми теорії і практики освітньої діяльності 
засвідчив, що багато з її аспектів вимагають конкретизації у контексті соціально-економічної і 
полікультурної ситуації Кримського регіону, що ставить нові, досить високі вимоги до підготовки 
майбутнього фахівця, до рівня його конкурентноздатності і психолого-педагогічної готовності до роботи 
у міжкультурному просторі. 

Як відзначає А.М. Шимина, освіту як специфічну діяльність людини відрізняє від природного 
процесу (наприклад, видоутворення) те, що вона пов'язана з культурно зумовленим і соціально значимим 
процесом зміни його можливостей [2: 51]. Отже, заданого від природи людського буття недостатньо, і 
природні задатки необхідно розвивати, додаючи їм нову, надприродну форму, – людський образ, у якому 
вміння толерантної взаємодії повинні стати провідними. 

А.М. Новиков пояснює сутність терміна, звертаючись до етимології слова "образ", тобто "освіта – це 
створення в людини образу навколишнього світу і самої людини, свого "Я" у цьому світі" [3: 166]. 
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А.М. Шимина вважає, що освіту одночасно можна трактувати і як процес "оформлення" конкретної 
особистості і як історичний процес людства: "освіта є умовою безперервності історії, реальним буттям 
соціальної пам'яті. Вона забезпечує зв'язок між поколіннями, матеріалізує зв'язок між минулим і 
майбутнім" [2: 14].  

З цього боку науковець підкреслює значимість освіти для розвитку всього соціуму, а з іншого 
відзначає, що вона, у свою чергу, є основою для розвитку людини: "У системі освітньої діяльності 
здійснюється друге народження людини, що протікає за законами і нормами соціального світу" [2: 8]. 
А.М. Шимина пропонує розглядати категорію "освіта" як процес творення або формування людини 
відповідно до образу, визначеного ідеалом, що складається залежно від усієї сукупності умов і 
передумов соціокультурного історичного розвитку суспільства.  

Нам найбільше імпонує ця позиція, відповідно до якої онтологія освіти виходить за межі чисто 
професійної діяльності і виявляється тісно поєднаною із соціумом, історією і культурою конкретного 
регіону, країни. Таким чином, підкреслюється не тільки вузькопрофесійна значимість освіти, але і її роль 
у діалектичному процесі всього людського існування, у формуванні полікультури особистості 
майбутнього фахівця. 

Аналіз філософських праць у сфері освіти і культурології освіти дозволив нам зробити такі висновки: 
1) складність освіти пов'язана, з одного боку, зі складністю зовнішнього для людини світу, а з 

іншого – з багатством внутрішнього, духовного світу особистості,  яка  розвивається і  співвідносить себе 
з навколишнім соціумом, його полікультурністю; 

2) відповідальність освітньої діяльності включає відповідальність освіченої особистості перед 
собою і перед навколишнім світом у всіх його проявах (людьми різних культур, природою, 
суспільством). 

Сутність освітнього процесу людини визначається існуванням мікро- і макросвіту, історико-
філософським розвитком суспільства і безпосередньо пов'язаний з його культурними основами і 
нормами. С.Й. Гессен писав: "Освіта є ніщо інше, як індивідуальна культура" [4: 130]. 

І.Б. Котова, Є.Н. Шиянов, Л.П. Буєва, В.Б. Миронов, В.А. Петровський, Е.Д. Днєпров, П.Г. Щед-
ровський, А.М. Шимина та інші виділяють наступні культурно-гуманістичні функції освіти: 

− розвиток духовних сил, творчих здібностей і умінь, що дозволяють людині гідно 
організувати свою життєдіяльність; 

− формування моральної відповідальності в ситуаціях адаптації до полікультурності регіону 
проживання; 

− забезпечення можливостей для особистісного і професійного росту, самореалізації 
студентів через взаємодію з представниками різних культур і етносів; 

− оволодіння засобами, необхідними для досягнення інтелектуально-моральної волі, 
особистої автономії, особистісного змісту дій і вчинків відповідним традиціям як "власної", так і 
"іншої" культури; 

− створення умов для саморозвитку творчої індивідуальності особистості майбутнього 
фахівця і розкриття його духовно-морального та професійного потенціалу. 
Вважаємо за необхідне доповнити цей  перелік ще однією функцією, яка необхідна для підготовки 

студентів до роботи в умовах полікультурного регіону, – навчання майбутніх фахівців ефективної 
професійної діяльності з урахуванням толерантності міжособистісної взаємодії з людьми різних 
національностей і культур у всіх сферах суспільного виробництва. 

Ці функції підтверджують ідею про те, що освіта виступає не тільки засобом трансляції культури, але 
і стає умовою освіти творчої особистості, яка саморозвивається, здатної органічно ввійти в 
полікультурне регіональне/національне і світове співтовариство. Відзначимо, що ці функції освіти 
докладніше описані у науковій літературі з проблеми теоретичних основ освітньої діяльності студентів в 
умовах полікультурності Кримського регіону. 

Розглядаючи взаємозв'язок освіти і культури, не можна не погодитися із С.Й. Гессеном, який 
підкреслює: "Освіта є не що інше, як культура індивіда. І якщо стосовно народу культура є сукупністю 
невичерпних цілей-завдань, то й стосовно індивіда освіта є невичерпним завданням. Освіта, власне 
кажучи, ніколи не може бути завершеною" [4: 78].  

Визначені характеристики освіти цілком належать і до постановки завдань особистості для себе у 
плані перетворення системи міжкультурних відносин, традицій, правил поведінки і співробітництва з 
представниками інших культур, що будуть розглянуті нижче. 

Усе це визначає культурологічну спрямованість вищої освіти, набуття якої дозволяє стверджувати, 
що вона, будучи частиною природи і культури, вимагає постійної діяльності студентів у ній. Аналіз 
досліджень з культурології утворення засвідчив, що основою процесу входження людини в культуру й у 
професію є культурна діяльність людини в полікультурному просторі. Саме вона відіграє вирішальну 
роль у становленні індивідуальності майбутнього фахівця, його толерантній поведінці й надалі у 
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професійному становленні. Усе це дозволяє зробити висновок, що на перше місце в розумінні сутності 
вищої освіти повинна бути поставлена така організація освітньої діяльності студента, яка набувала б для 
нього професійно-полікультурного змісту і перетворила б його у повноцінного суб'єкта 
загальноприйнятих зразків дій людини в полікультурному соціумі. 

Аналіз досліджень, присвячених проблемам освіти у вищій школі взагалі, показав, що кожен із 
дослідників дає своє розуміння терміна "освіта", розкриваючи її специфічні риси, виходячи з власних 
наукових інтересів. Ми спробували систематизувати різні наукові позиції і представити їх умовно у 
вигляді чотирьох основних напрямів вивчення "освіти": 

По-перше, освіта як цінність (А.І. Арнольдов, У.З. Біблер, Е.В. Бондаревська, Т.С. Георгієва, 
С.В. Кульневич, О.С. Газман, Н.Б. Крилова, М.М. Князєва та інші). Ціннісна характеристика освіти 
передбачає розгляд трьох взаємозалежних блоків: освіта як цінність державна; освіта як цінність 
суспільна; освіта як цінність особистісна і культурна.  

У цьому напрямку для нас особливо важливою є остання позиція. Справді, освіта як особистісна і 
культурна цінність має подвійний план. Один пов'язаний із зовнішніми, у першу чергу, матеріальними 
цінностями, що прямо співвідноситься з необхідністю певного  виду освіти в суспільстві, його 
фінансовим статусом. Другий – із внутрішніми мотивами і стимулами, що значною мірою залежать  від 
психолого-педагогічної атмосфери, власне, освітнього середовища навчального закладу.  

Безсумнівно, що зовнішній і внутрішній плани повинні виступати в єдності, взаємно підсилювати, 
підтримувати один одного, відповідати освітнім і культурним потребам особистості і забезпечувати 
педагогічно обґрунтовані способи задоволення цих потреб. 

По-друге, освіта як система – це безліч освітніх (різнотипових) закладів, що відрізняються 
різноманітними характеристиками за рівнем, професійним напрямком і якістю, а саме такими, як 
гнучкість, динамічність, варіативність, адаптивність, прогностичність, наступність, демократичність та 
інші.  

Л.В. Островська виділяє три функції системи освіти: 
− компенсаторну, що ліквідує проблеми в базовій освіті особистості; 
− адаптивну, що припускає більш сучасні знання, вимоги як у предметному, так і 

функціональному плані; 
− розвиваючу, що сприяє творчому росту особистості і задовольняє його різноманітні  

духовні потреби [5: 79] 
І хоча цей напрям набагато ширший за межі нашого дослідження, проте завдяки йому ми звернули 

увагу на те, що система освіти  не є замкнутою, жорстко централізованою й упорядкованою, вона є 
відкритою, здатною реалізацією своїх функцій забезпечити готовність студентів до якісного збагачення 
знань і вмінь жити в полікультурному суспільстві. 

По-третє, освіта – це процес руху до завданої мети шляхом суб'єктивно-об'єктивних дій викладачів і 
студентів. Освітній процес характеризується цілеспрямованими кроками, ступенями досягнень, що 
визначені цілями навчання.  

І, нарешті, четверте: освіта виступає як результат, як якісна характеристика державного, суспільного 
й особистісного присвоєння всіх тих цінностей, які набуті в процесі освітньої діяльності і значимі для 
економічного, морального, інтелектуального стану держави, суспільства, кожної людини зокрема.  

На основі проаналізованих вище наукових підходів вважаємо, що освітня діяльність має ніби  два 
шари – зовнішній і внутрішній, хоча зазначимо, що в педагогіці, на відміну від точних дисциплін, усі 
розподіли і градації мають якщо не умовний характер, то їхні грані часто розпливчасті, перетинаються, 
взаємодіють. Так і в цьому випадку цей розподіл дуже умовний, тому що в професійній діяльності всі 
зовнішні прояви прямо пов'язані зі зміною внутрішнього стану учасників міжособистісної взаємодії, 
тобто з різними сферами діяльності професіонала, що формується, у тому числі й зі сферою його 
полікультурного спілкування, діяльності і відносин. Отже, зовнішній шар пов'язаний з тим, що освіта – 
це саме діяльність, а будь-яка діяльність проявляється насамперед в активній творчій роботі людини, 
спрямованої на перетворення навколишнього світу. Причому кожний з компонентів не тільки перебуває 
у тісному взаємозв'язку з іншим, але й має безпосередній вихід на конкретну сферу розвитку особистості 
студента – внутрішній шар освітньої діяльності. Останній містить у собі сфери розвитку особистості 
студентів, а саме мотиваційно-ціннісну, пізнавально-логічну, діяльнісну і оцінно-результативну.  
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Якса Н.В. Проблема образовательной деятельности в контексте поликультурности Крымского 
региона. 

Статья посвящена роли образовательной деятельности в целостной системе профессиональной 
подготовки будущего специалиста в условиях поликультурности Крымского региона. Рассматривается 
сущность понятия"образование", взаимосвязь культуры и образования, его культурно-гуманистические 

функции. Выделяются основные научные подходы  относительно категории "образование": 
аксиологический, системный, процессуальный. 

Yaksa N.V. The problem of educational activity in the context of the Crimean region poly culture. 

The article is dedicated to the role of educational activity in the integral system of the professional training of 
future teachers in the conditions of poly culture of the Crimean region. The essence of the notion of "education", 
the interconnection of culture and education and its culture-humanistic functions are considered. Basic scientific 

positions concerning the category of "education", such as: axiological, systematic and procedural are singled 
out. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ПОЧУТТЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УЧНІВ 1-4 КЛАСІВ 

У статті розглядаються педагогічні технології виховання почуття відповідальності у молодших 
школярів. 

Під почуттям відповідальності молодших школярів ми розуміємо інтегральне новоутворення у 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. 

Значні потенційні можливості для розвитку когнітивного та емоційно-мотиваційного компонентів 
почуття відповідальності молодших школярів мають предмети гуманітарного циклу (читання, Я і 
Україна, природознавство). Аналіз підручників "Буквар" (авт. М. Вашуленко, Н. Скрипченко), "Буквар" 
(авт. К.  Прищепа, В. Колесниченко),  читанок  для  2-4  класів   (авт. О. Савченко), "Я і Україна" (автори  

Н. Бібік, Н.  Коваль) показав, що окремі аспекти розвитку почуття відповідальності знайшли у них 
певне відбраження. Проте невелика чисельність та розташування текстового матеріалу призводить до 
непослідовного, фрагментарного, а іноді й неточного засвоєння знань про відповідальність. Отже, 
виникає потреба створити такі педагогічні умови, які реально сприяли б розвитку у молодших школярів 
внутрішніх мотивів почуття відповідальносі і спонукали б їх до розвитку дієвої відповідальної 
поведінки. 

Результати діагностичного етапу експерименту засвідчили, що ні знань, ні успішного виконання 
значущої для дитини діяльності недостатньо для формування у неї почуття відповідальності. Моральні 
знання можуть бути добре зрозумілими, "засвоєними", але це не означає, що вони перетворилися у 
глибоко внутрішні особисті прагнення, у керівні мотиви дій і вчинків. Часто маленький школяр знає, як 
потрібно ставитися до своїх дій і вчинків, як поводитися зі своїми товаришами, але на практиці робить 
зовсім протилежне. Виникає так званий розрив між знанням і реальною поведінкою. Саме по собі знання 
моральних норм ще не визначає характеру і суті поведінки. Важливо, щоб школяр емоційно переживав 
доручене йому завдання, усвідомлював важливість, необхідність своєї діяльності не тільки для самого 
себе, але й для інших, радів або засмучувався за результат, отримував оцінку своєї діяльності з боку 
дорослих і ровесників, розумів необхідність відповідати за виконання покладених обов’язків. 

Слід також зазначити, що в дітей формується психологічна установка на виконання вимог дорослих, 
педагогів зокрема. Поступово відбувається перенесення спільних вимог на вимоги до інших, до 
товаришів. Пізніше зовнішні вимоги, пред’явлені дорослими, іншими дітьми переходять у вимоги учня 
до самого себе. 

Важливим компонентом у спектрі знань учня про себе є уявлення про те, як його поведінка впливає 
на інших. "Через інших ми стаємо самі собою" [1]. Побачити власні особистісні прояви школяр може, не 
стільки заглядаючи в себе, скільки вдивляючись в інших, виявляючи вплив, який він справляє на них. 
Суттєвим у цьому зв’язку є психолого-педагогічний тренінг. Відомо, що тренінг – це систематичні 
вправи з метою надбання або корекції певних навичок, умінь. 

На заняттях з дітьми тренінг був спрямований на розвиток соціально-психологічної культури 
особистості, що розуміється як здатність бути творцем самої себе, володіти ситуацією, власне собою і 
зв’язками з іншими людьми. Він здійснювався у формі сюжетно-рольових та ділових ігор, аналізу 
проблемних поведінкових ситуацій, вправ на самопізнання, етюдів на розпізнання і тренування різних 
емоційних станів, тренувальних завдань "Як ти вчиниш, коли...". 

Тренінг використовувався нами для того, щоб захопити учнів пізнанням себе й однокласників, 
допомогти їм усвідомити не лише свою спільність з іншими людьми, але й свою відмінність від них, 
знайти свою "точку опори" для особистого самовдосконалення. Це давало змогу розвивати психологічну 
спостережливість молодших школярів, уміння поставити себе на місце інших або пояснювати поведінку 
людей, дивитися на ситуацію, що виникла, очима партнера. Необхідність увійти в стан іншого сприяла 
формуванню у них емпатії – здатності й уміння розуміти інших людей, уявно входити в їхнє становище і 
психічний стан, що є важливим фактором цілісного ставлення до людини. На всіх стадіях роботи учнями 
здійснювався самоаналіз, без якого неможливе удосконалення будь-якої діяльності.  

Важливе місце для реалізації мети тренінгових занять мав психологічний клімат – сукупність 
соціально-психологічних стосунків у групі, які сприяли, як ми переконалися, вільному виявленню "Я" 
учня. Тільки в цьому випадку у молодших школярів виникав оптимістичний настрій, працездатність та 
ініціатива, які супроводжувалися доброзичливістю й увагою один до одного, що породжувало у кожного 
учня почуття захищеності, дозволяло долати песимістичний настрій, якщо він був, апатію, агресивність. 
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Відомо, що провідною діяльністю молодших школярів поряд з навчанням є гра. Гра допомагає 
входженню дитини в суспільство. На перший план у грі виступають стосунки між людьми, суспільний 
зміст праці. У ній моделюються взаємини між людьми при виконанні суспільних функцій. У процесі 
участі в грі діти вчаться спілкуванню, пробують себе в різних ролях і ситуаціях. Вони вчаться бути і 
лідерами, і підкорятися рішенню більшості. Засобами гри створюються умови, в яких розкриваються 
організаторські здібності дітей, формується вміння стримувати себе, виявляти наполегливість, рішучість. 
Таким чином, гра орієнтує молодших школярів у мотивах та моральних правилах дорослих.  

В експериментальних групах у процесі вивчення пропедевтичного курсу "Сходинки до 
відповідальності" традиційними були такі сюжетно-рольові ігри: "Моє доручення", "Чергування в класі", 
"На кухні", "Магазин", "Типографія", "Заколишу дитиноньку" та ін. Через визначений сюжет, зміст і роль 
у процесі гри формувалися моральні і соціальні почуття. Необхідною умовою цього було моделювання 
взаємин, у яких запрограмований прояв почуття відповідальності. 

Так, ми залучали молодших школярів до гри "Типографія", яка полягала у створенні "книжкового 
фонду". Щоб підвищити рівень відповідального ставлення дітей до завдання, стимулювати емоційну 
діяльність, напередодні гри проводилась екскурсія до типографії. Створення "книжкового фонду" 
доручалося декільком дітям, решта учнів займали позицію "замовників книг". Під час екскурсії 
молодших школярів орієнтували на те, якими повинні бути виготовлені книжки (яскраві малюнки, рівні, 
акуратно вклеєні сторінки), чого чекають від них ровесники. 

Як показали спостереження, для більшості учнів довіра дитячого колективу виявилася настільки 
значущою, що вони намагалися виконати завдання на найвищому (доступному їм) рівні. Діти з 
ентузіазмом взялися за справу, турбувалися про якість, намагалися, щоб "їхня книжка була не гіршою 
справжню", ретельно підбирали кольоровий папір для обкладинки, багаторазово підрівнювали сторінки. 
Усвідомлюючи необхідність і значущість своєї праці для інших, діти сприйняли вимоги дитячої групи до 
книги як обов’язкові, що визначають зміст і якість їхньої роботи. 

Проявляючи інтерес до трудової діяльності дітей-виробників, "замовники книг" виступали в ролі 
контролерів, зацікавлених у якісному виконанні свого замовлення. Їхня співпричетність до процесу праці 
виявлялась у вимогливості до працюючих, у підтримці і схваленні їх дій, у доброзичливих порадах. Це 
стимулювало і надихало виробників. Турбуючись про успішне виконання завдань, вони часто зверталися 
з уточнюючими запитаннями до своїх "замовників", намагалися покращити результат. Зацікавлене 
ставлення однокласників стимулювало активність дітей. Зробивши книжки-саморобки, вони не 
зупинилися на досягнутому. За власною ініціативою діти надавали книжці форму рибки, котика, 
починали розмальовувати чисті сторінки за сюжетами відомих казок. Не встигнувши завершити роботу, 
вони просили дозволу взяти книжки додому, заповнили їх уривками літературних творів, власними 
творами, не забуваючи при цьому принести їх наступного дня. 

Значна кількість учнів справилася із завданням досить успішно, на рівні виконавчих дій, без 
елементів ініціативи, творчості. 

Разом з тим не для всіх молодших школярів доручення однокласників стало актуальним. Деякі з них, 
завзято взявшись за доручену справу, швидко залишали її і пізніше не турбувалися про якість виробу, не 
намагалися дотримуватися способу виконання, якому їх навчали, пропускали окремі трудові операції. 
Сам процес виготовлення книги був коротшим, і результат відрізнявся недбалим виконанням. Цих дітей 
задовольняла "умовна", схематично виготовлена книжка. Вони намагалися швидше закінчити роботу. 
Деякі з цих учнів забажали розфарбувати свої книжки, але перетворили роботу в забаву – сміялися, не 
переживали за якість малюнків. 

Отримавши своє "замовлення", контролери ретельно переглядали і відбирали кращі книжки. Вони 
відмовлялися приймати до "книжкового фонду" негарні, неохайно виготовлені саморобки. Охайно 
виконані, але не розмальовані книжки хоча й були прийняті, але не користувалися популярністю у 
"читачів", що засмучувало їх "виробників" і навіть спонукало деяких з них знову взятися за роботу і 
доробити свою книжку. Зіткнувшись з жорстким контролем, "формальні" виробники почували себе 
незручно, їм довелося пережити неприємні хвилини, коли їхня робота серйозно критикувалась 
однолітками. Молодшим школярам, які виконали роботу найкраще, учасники гри пропонували головні 
ролі в грі – директора типографії, начальників цеху. 

Як бачимо, орієнтація на ровесників, потреба в їх визнанні підвищує значущість для молодшого 
школяра довіри й оцінного ставлення дитячої групи. Так розвивається почуття відповідальності за 
доручену справу перед колективом ровесників. 

У процесі експериментальної роботи нами було виявлено, що застосування рольових і ділових ігор 
стимулює пізнавальну активність учнів та уміння самостійно знаходити оригінальні рішення 
поставлених завдань; сприяє обміну практичним досвідом, взаємозбагачує учасників гри; створює 
позитивний емоційний настрій для пошуку і набуття нових знань. Тим самим забезпечуються умови для 
поєднання знань і вмінь розвитку почуття відповідальності. 
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Крім того, рольові та ділові ігри сприяли формуванню та розвитку комунікативних здібностей учнів, 
покращувався зворотній зв’язок з педагогами, учні набували впевненості у собі при виникненні реальних 
ситуацій у житті. Слід відзначити, що ці види ігор характеризувалися високим ступенем активності 
учнів. До роботи залучалися найменш комунікабельні діти, що сприяло їх самоствердженню, 
згуртуванню колективу. При цьому виховувалися свідома дисципліна, почуття взаємодопомоги, 
готовність учнів включитися до різноманітних видів діяльності, самостійність, творчість та ініціатива. У 
грі молодші школярі задовольняють своє прагнення стати учасниками життя дорослих, спробувати себе 
в новій якості. Вживаючись в образ, дитина щиро переживає роль, проникається турботами свого 
персонажа. 

У ході експериментального дослідження ми помітили, що сюжетно-рольові ігри забезпечують 
позитивні результати за умови, коли їх учасники усвідомлюють, що це імітація дійсної ситуації, а їх дії є 
умовними і сприяють "вживанню" в образ. Порушення цих умов призводить до гри заради гри або 
витіснення рольових дій, а тоді втрачалася сама ідея гри. Учні мали усвідомлювати єдність рольової і 
власної поведінки в процесі сюжетно-рольової гри.  

Для розвитку почуття відповідальності використовувалися психодрами. Драматизація забезпечує 
школяреві активне й ефективне сприйняття матеріалу. Діти брали участь у втіленні літературного образу 
в реальний. Драматизація створювала емоційне піднесення, допомагала учасникам та глядачам отримати 
інформацію про типові помилки взаємодії. Школярі вчилися стежити за своєю поведінкою, бачити себе, 
так би мовити, збоку. У процесі інсценування учні разом з педагогом "виховували" літературного 
персонажа. Тому такий прийом був цінний непрямою дією на учнів.  

Важливу роль у зв’язку з цим відіграє ставлення вихованця до себе як до причетного до 
навколишнього світу, як до активного суб’єкта, котрий живе за принципом: "Якщо не я, то хто ж?" Таке 
ставлення формується через сукупність відповідальних вчинків, через ланцюг прийнятих довільних 
моральних рішень. Конкретне довільне рішення, яке вперше знайшло своє завершення у моральному 
вчинку особистості, стає праобразом певної моральної якості. Її повноцінний розвиток відбувається в 
процесі систематичних повторень особистісних вчинків згідно з розробленою структурою. Тому 
вихователю потрібно зробити все, щоб здійснений вчинок закарбувався у свідомості вихованця як 
визначна життєва подія, не розчинився у розмаїтому повсякденні [2: 24-25]. 

Для формування почуття відповідальності молодших школярів досить ефективним є запровадження 
педагогічної технології "Створення ситуації успіху", в основі якої лежить особистісно орієнтований 
підхід до процесу виховання. Ситуація успіху досягається тоді, коли вихованець сам визначає цей 
результат як успіх. Тому важливо побачити в дитині особистість, що формується, допомогти їй 
розвинутися та розкритися духовно, стати відповідальною. Головною метою діяльності вчителя є 
надання можливості кожному вихованцю відчути радість досягнення успіху, усвідомлення своїх 
здібностей, віри у власні сили, а завданням – допомогти особистості дитини зростати в успіху, дати 
відчути радість від здолання труднощів, дати зрозуміти, що задарма в житті нічого не дається, скрізь 
необхідно прикласти зусилля. Технологія "Створення ситуації успіху" виробляє найціннішу людську 
якість – стійкість у боротьбі з труднощами [2]. 
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ШЛЯХИ ВЗАЄМОДІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З ДИТЯЧИМИ ТА МОЛОДІЖНИМИ 
ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

У статті розглядається проблема пошуку шляхів та форм  взаємодії соціального педагога з дитячими 
молодіжними громадськими організаціями, з’ясування ролі та місця соціального педагога у дитячому та 

молодіжному русі України. 

Сучасну ситуацію у дитячому та молодіжному русі України оцінити однозначно досить важко. З 
одного боку, маємо понад 110 всеукраїнських молодіжних громадських організацій, близько десятка 
дитячих та понад 3000 таких же формувань на місцевому рівні. Зокрема, тільки на Житомирщині 
офіційно зареєстровано близько 100 дитячих та молодіжних громадських організацій. Проте, як 
показують дослідження та практика, ці об’єднання не тільки не охоплюють своїм членством значної 
частини дітей та молоді, але й не мають серед них належного авторитету [1: 131]. 

Значна кількість організацій створюється та діє в інтересах тих чи інших політичних сил. Є такі, що 
створюються в потрібний час і у потрібному місці для вирішення певних фінансових або, знову ж таки, 
політичних питань. Такі організації, "досягнувши мети", стають фантомами, залишаючись при цьому 
статистичними одиницями у звітах державних чиновників.  

Діяльність же самодостатніх, активно діючих "неполітичних" дитячих та молодіжних об’єднань в 
Україні на сьогодні зводиться в основному до вирішення внутрішньоспілкових проблем та завдань, 
вирішення яких у сукупності не "робить погоди" у державній молодіжній політиці. І в цьому не можна 
звинувачувати самі організації. Поле і результати їх діяльності можуть значно розширитися, якщо вона 
(діяльність) стане спільною зі школою, позашкільними закладами, державними установами. 

Не останню роль у цьому процесі мають відіграти посередники – соціальні педагоги. 
Завданням цієї статті є пошук можливих шляхів та форм взаємодії соціального педагога з дитячими 

молодіжними громадськими організаціями, з’ясування ролі та місця соціального педагога у дитячому та 
молодіжному русі України. 

Адже, соціальний педагог – це, перш за все, посередник, з’єднуюча ланка між особистістю і 
державно-громадськими службами, організаціями і закладами, покликаними турбуватися про кожну 
людину. Одночасно він захисник інтересів кожної конкретної людини. 

Соціальний педагог – це учасник спільної діяльності з дітьми і дорослими, провідний організатор цієї 
діяльності. Він своєрідний духовник-наставник, який протягом ряду років ніби "веде"  молоду людину, 
здійснює соціальний патронаж, турбується про формування моральних загальнолюдських цінностей в 
соціумі. Одночасно він соціальний терапевт, який допомагає передбачати і розв’язувати конфлікті 
ситуації серед своїх підопічних, сприяючи їм у контактах з відповідними спеціалістами. 

Нарешті, у нього відповідний імідж громадського діяча, який підтримує, розвиває і очолює соціальні 
ініціативи громадян, спрямовані на самозабезпечення і оздоровлення оточуючого середовища [2: 82-83]. 

Соціальному педагогу варто розуміти, що дитячі та молодіжні об’єднання, з одного боку, самі стають 
суб’єктом соціального захисту дітей і молоді, а з іншого — покликані підготувати їх до соціального 
самозахисту, до виживання в нових соціально-економічних умовах. Об’єднання дітей і молоді в 
організації, групи за інтересами, як показує вітчизняний і міжнародний досвід, є важливим шляхом 
вирішення проблеми соціального захисту особистості в умовах швидко мінливого світу. Специфіка 
подібних організацій — необхідність або бажаність участі дорослих — визначає можливі напрямки 
співробітництва соціального педагога з ними. При цьому його діяльність набуває соціально-виховного 
характеру.  

Динаміка сучасного соціально-політичного й економічного життя приводить педагогів до 
необхідності прискорення соціалізації особистості молодих людей, формування суспільних відносин на 
основі захищеності особистості, вибору нових способів обміну духовними і соціальними цінностями. У 
такому сенсі дитячі та молодіжні організації мають свою перевагу перед школою, тому що школа – 
державна установа, і у своїх політичних, ідеологічних оцінках вона неминуче дотримується офіційної 
лінії. Дитячі і молодіжні організації функціонують не при державі, а при суспільстві, вони вільні у 
вихованні вільної людини [2: 27]. 

Соціальний педагог повинен розуміти, що в будь-якому дитячому чи молодіжному об’єднанні 
потенційно закладені такі соціально-виховні функції: 

− пізнавальна (когнітивна): застосування у діяльності наявних знань, закріплення 
світоглядних ідей, формування вмінь аналізувати події, які відбуваються у країні та світі; 

− захисна (компенсаторна): соціальний захист представників організації. Кожна організація 
одним з найголовніших своїх завдань вбачає захист прав та інтересів членів організації; 
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− регулятивна: особлива позиція молодих людей як членів організації в результаті відносин, 
а також у процесі виконання організаторських та виконавських постійних і тимчасових доручень, 
тобто регулювання взаємостосунків дітей, молоді та їх діяльності; 

− організаторська: сприяння розвитку організаторських здібностей і потреб дітей та молоді; 
− комунікативна: роль організації як засобу спілкування між дітьми, молоддю та 

дорослими; 
− соціальних зв’язків: проявляється у налагодженні контактів між дитячими, молодіжними і 

дорослими організаціями, у контактах зі школою, державою, громадськістю іншими дитячими і 
молодіжними організаціями та об’єднаннями у посередництві між дітьми, молоддю та суспільством у 
цілому [2: 32]. 
Особливу увагу соціальний педагог повинен приділяти роботі з дитячими та молодіжними 

громадськими організаціями, які є легалізованими (офіційно визнаними) державними органами, мають 
статус юридичної особи і здійснюють свою діяльність відповідно до Законів України "Про об’єднання 
громадян", "Про молодіжні та дитячі громадські організації" та інших законодавчих і нормативних актів. 

Значимим для соціального педагога має бути той факт, що, будучи суб’єктом соціозахисних дій, такі 
дитячі та молодіжні громадські організації можуть: 

− розробляти та реалізовувати спеціальні програми для залучення уваги до своїх проблем та 
проблем молодих людей певного регіону (мікрорайону, навчального закладу тощо) та з метою 
подальшого вирішення цих проблем. Проекти (програми) дитячих і молодіжних громадських 
організацій, що представляються на конкурсній основі у державні органи виконавчої влади можуть 
одержати фінансову та адміністративну підтримку; 

− виступати учасниками цивільно-правових актів, тобто заключати угоди з установами та 
організаціями про спільну діяльність, а значить, нести юридичну відповідальність за результати своєї 
діяльності. 
Завдання соціального педагога ефективно використовувати цей потенціал за призначенням. Для цього 

потрібно: 
− розуміти зміст та завдання державної молодіжної політики, усвідомлювати роль та місце у 

її реалізації кожної окремої організації та дитячого і молодіжного руху в цілому; 
− знати законодавство щодо діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій та 

спиратися на нього у своїй роботі; 
− знати і вміти на практиці використовувати методи вивчення дитячих та молодіжних 

формувань; 
− розумітися на змісті та формах діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій; 
− чітко визначати цілі та завдання своєї діяльності, власні роль та місце у взаємодії з 

дитячими та молодіжними організаціями; 
− правильно обирати форми та шляхи взаємодії з окремими об’єднаннями та молодіжним 

рухом у цілому. 
Щодо форм взаємодії, то це може бути:  

− партнерство: налагодження стосунків між соціальним педагогом та організацією (рухом), 
визначення  завдань, цілей та їх подальша спільна реалізація; 

− керівництво, лідерство: можливе, коли соціальний педагог є визнаним лідером серед 
учасників однієї або кількох організацій і має певний досвід у керівництві та організації громадської 
діяльності; 

− координація: цей шлях можливий як варіант координації соціальним педагогом діяльності 
кількох організацій (установ, закладів тощо) або спільного проекту (програми) у разі визнання за 
соціальним педагогом всіма учасниками права на таку роль; 

− посередництво: передбачає діяльність соціального педагога спрямовану на налагодження 
контактів, обміну досвідом організації з іншими організаціями, державними установами, навчальними 
закладами тощо; 

− наставництво: передбачає передачу соціальним педагогом досвіду організації громадської 
діяльності дитячому або молодіжному об’єднанню і сприяння втіленню цього досвіду у практику 
діяльності об’єднання. 
Шляхи взаємодії при цьому можуть бути різноманітними: 

− надання допомоги у визначенні домінуючих цілей, попередження про можливі труднощі, 
що можуть виникнути при їхній реалізації; 

− привернення уваги державних органів влади до вирішення проблем дитячих та 
молодіжних об’єднань, організацій; 

− налагодження взаємодії дитячих і молодіжних організацій з іншими соціальними 
інституціями в організації соціальної допомоги дітям і молоді; 

− включення дітей і молоді у пошук рішення існуючих проблем через спеціально 
створювані органи самоврядування; 
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− організація роботи дітей і молоді, спрямованої на надання допомоги одноліткам та іншим 
людям. При цьому соціальний педагог створює умови для вибору сфери соціальної діяльності й 
організує підготовку до цієї діяльності (діагностика індивідуальних особливостей, ознайомлення з 
варіантами вибору майбутньої діяльності, що відповідає можливостям тощо); 

− підготовка дітей і молоді до соціального самозахисту; формування соціальних знань і вмінь, 
що може забезпечити єдність соціального захисту і соціального самозахисту. Для того щоб молоді люди 
краще адаптувалися до системи соціальних відносин, були готові до реалізації соціальних функцій, щоб 
успішніше проходила соціалізація, необхідний комплекс знань, сформувати які можуть дорослі члени 
організацій, організатори дитячого та молодіжного руху, соціальні педагоги і т.п.; 

− здійснення педагогічної корекції соціальної поведінки і соціальних зв’язків, що 
передбачає використання дорослими членами організацій (у тому числі соціальними педагогами) 
оптимальних педагогічних засобів для підготовки дітей до цивілізованого соціального спілкування, 
вирішення конфліктних ситуацій, участі в різних формах соціальної діяльності, а також здійснення 
аналізу цієї діяльності з метою більш ефективного включення в неї; 

− здійснення профілактики асоціальної поведінки. Соціальний педагог повинний працювати 
з кожною молодою людиною, використовуючи можливості дитячих та молодіжних об’єднань, 
організацій, щоб попередити можливі асоціальні дії, що вона може зробити в силу не тільки низького 
рівня моральності, але й індивідуальних психологічних якостей особистості. 
Дитячі та молодіжні громадські організації повинні стати важливим чинником залучення дітей та 

молоді до участі у суспільних процесах, активізації їх діяльності щодо вирішення своїх соціально-
політичних проблем, їх становлення як головного провідника соціальних перетворень, економічного 
розвитку та технічного прогресу в країні. Саме вони мають брати найактивнішу участь у формуванні 
національної та політичної самосвідомості молодих людей. Через свої громадські об’єднання останні 
можуть стати активним суб’єктом здійснення державної молодіжної політики, розкрити і використати 
свій потенціал і здібності як у власних, так і в загальнодержавних інтересах. 

Реалізовуючи основні завдання держаної молодіжної політики, необхідно враховувати те, що в цьому 
процесі, з одного боку, саме дитячі та молодіжні організації є своєрідним посередником між державними 
органами і молодим поколінням, а з іншого – що серед усіх основних інститутів соціалізації та виховання 
юнаків і дівчат саме вони повинні вирішувати питання соціалізації та виховання молодого покоління [1: 
131]. 

Узагальнюючи вищезазначене, можна стверджувати, що дитячі та молодіжні об’єднання у разі тісної 
співпраці можуть стати для соціального педагога своєрідним інструментом для досягнення як локальних 
так і масштабних завдань. 

У цілому ж робота соціального педагога з дитячими та молодіжними об’єднаннями повинна бути 
спрямована на досягнення умов, які сприяють соціальній орієнтації і самореалізації молоді у її власних 
інтересах, а також в інтересах суспільства, держави. Досягнення такої мети можливе при чіткому виборі 
форми взаємодії соціального педагога з дитячими і молодіжними громадськими організаціями та 
молодіжним рухом в цілому, комплексному поєднанні різноманітних шляхів такої взаємодії. 
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Выговский В.И. Пути взаимодействия социального педагога с детскими и молодежными 
общественными организациями. 

В статье рассматривается проблема поиска путей и форм взаимодействия социального педагога с 
детскими и молодежными общественными организациями, определения роли и места социального 

педагога в детском и молодежном движении Украины. 

Vihovsky V.I. Ways of Social Educator’s Cooperation with Juvenile and Youth Civil Organizations. 

The article seeks  ways of social educator’s cooperation  with juvenile and youth organizations. Defined also are 
the role and status of a social educator in juvenile and youth movements of Ukraine. 
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ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
НАВЧАННЯ ФІЗИКИ 

Розглянуто особливості формування творчих здібностей вчителів та учнів із використанням 
інтегративних технологій навчання на прикладі фізики та умови підготовки вчителів у зв’язку із 

впровадженням основних положень Болонської декларації в освітню сферу України. 

Процес об'єднання Європи, його поширення на Схід і на Прибалтійські країни супроводжується 
формуванням спільного освітнього і наукового простору та розробкою єдиних критеріїв і стандартів у 
цій сфері в масштабах усього континенту. Інтеграційний процес у науці й освіті має дві складові: 
формування співдружності провідних європейських університетів під егідою документа, названого 
Великою хартією університетів (Magna Charta Universitatum), та об'єднання національних систем освіти і 
науки в європейський простір з єдиними вимогами, критеріями і стандартами. Головна мета цього 
процесу – консолідація зусиль наукової та освітянської громадськості й урядів країн Європи для 
істотного підвищення конкурентоспроможності європейської системи науки і вищої освіти у світовому 
вимірі, а також для підвищення ролі цієї системи в суспільних перетвореннях.  

Нині можна з жалем констатувати, що, не зважаючи на досягнення вітчизняної освіти, які забезпечує 
нова соціополітична система, в масовому вимірі освіта стала менш якісною, а переважна більшість 
випускників вищих навчальних закладів не конкурентоспроможна на Європейському ринку праці. Це 
зобов'язує менше говорити про власні досягнення, а все більше аналізувати світові та європейські 
тенденції реформування освіти і відповідно до цього напружено і послідовно вдосконалювати нашу 
професійну сферу діяльності та її інтеграцію у світову та європейську спільноту [1]. Особливу увагу 
необхідно звернути на підготовку педагогів до використання новітніх досягнень вітчизняної і зарубіжної 
систем освіти у професійній діяльності. 

Розв'язання проблеми формування готовності майбутнього вчителя до роботи на основі глибокого 
розуміння сучасних педагогічних технологій має досить велике практичне значення. На сьогодні 
необхідні не просто хороші вчителі, а вчителі-технологи, учителі-майстри, учителі-новатори. Технологічна 
грамотність майбутнього вчителя дає йому змогу глибше усвідомити своє істинне покликання, реально 
оцінити потенційні можливості, глянути на педагогічний процес із позиції його кінцевого результату. 
Про педагогічні технології тепер говорять усюди: у пресі, на педагогічних нарадах, науково-практичних 
конференціях. Але аналіз численних теоретичних публікацій та передового педагогічного досвіду 
свідчить про те, що ця проблема не настільки проста, як здається на перший погляд. Історично поняття 
"технологія" (грец. techne – мистецтво, майстерність і logos – слово, вчення) у значенні науки про 
майстерність виникло у зв’язку з технічним прогресом. Найбільш значимим воно є у виробничій 
діяльності, де технологія тлумачиться як сукупність знань про способи і засоби обробки матеріалів, 
мистецтво володіння процесом. До основних ознак технології належить стандартизація, уніфікація 
процесу, можливість його ефективного та економічного відтворення відповідно до заданих умов. 
Технологічний процес завжди передбачає чітку послідовність операцій із використанням необхідних 
засобів за певних умов [2]. 

Спільним в усіх визначеннях педагогічної технології є її спрямування на підвищення ефективності 
навчального процесу, що гарантує досягнення запланованих результатів навчання [3]. У своєму 
дослідженні під педагогічною технологією ми будемо розуміти комплексний, інтегрований процес 
взаємодії учнів із засобами і способами організації навчальної діяльності для забезпечення високого 
рівня їх знань, умінь та навичок. Не менш важливе місце в розвитку дитини посідають творчі здібності, 
які забезпечують продуктивність праці з інтелектуальним навантаженням. Спираючись на 
дослідження С.О. Сисоєвої, можемо виділити такі здібності: проблемне бачення; здібності до висування 
гіпотез, оригінальних ідей; здатність до виявлення протиріч; уміння аналізувати, інтегрувати та синтезувати 
інформацію; пошуково-перетворювальний стиль мислення; здатність до міжособистісного спілкування; 
здатність до дослідницької дальності; дивергентність мислення тощо [4].  

Існує багато психолого-педагогічних концепцій, спрямованих на розвиток творчих здібностей учнів. 
Серед них можна відзначити концепцію розвитку пізнавального інтересу (Г. Щукіна), педагогічного 
стимулювання (А. Кондратюк, Л. Гордія), розвивального навчання (В. Давидов, Д. Ельконін), створення 
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проблемної ситуації (І. Лернер), самостійності і творчої ініціативи учнів (М. Данилов, М. Скаткін), 
педагогіки співпраці (В. Шаталов, Є. Ільїн, І. Волков), особистісно орієнтованого навчання (І. Бех). 

Визначний педагог і психолог Л. Виготський розглядає творення як процес багаторазової комбінації 
засвоєних суб’єктом образів, у результаті чого утворюються нові об’єкти, в яких можна знайти елементи 
відомих. На цьому процес комбінації не припиняється і в результаті багаторазових інтеграційних 
перекомбінувань утворюється зовсім новий, досі невідомий об’єкт. Для більшої кількості "сировини" для 
творення (комбінування), на думку Л. Виготського, потрібно збагачувати життєвий досвід [5]. Тобто 
існує можливість, згідно з дослідженням Л. Виготського та аналізом робіт винахідників, дослідників 
винахідництва і раціоналізаторства, розвитку креативності і дивергентного мислення учнів (творчих 
здібностей) завдяки використанню елементів знань із різних предметів, комбінуванню їх між собою, що 
призводить до нових знань, об’єктів вивчення та засобів навчання, тобто інтегративної технології. Такий 
підхід дозволить не лише розширити світогляд учнів та перенести знання з однієї науки в іншу, а й 
здійснити спрямований уплив на розвиток компонентів креативної особистості. При цьому також 
прогнозується краще розуміння учнями єдності людини та навколишнього середовища, чіткіше 
визначення місця людини у природі, її ролі та обов’язків щодо збереження природних параметрів 
біологічних утворень. 

Під інтегративними технологіями розумітимемо дидактичні системи, які забезпечують інтеграцію 
різнопредметних знань і вмінь, різних видів діяльності на рівні інтегрованих курсів, навчальних тем, 
навчальних проблем та інших форм організації навчання. Спираючись на думку, Л. Виготського, про те, 
що творчим продуктом може бути об’єкт, утворений незвичною комбінацією відомих об’єктів [5: 64], ми 
вважаємо, що такий вид творчості може бути доступним більшій кількості учнів (при створенні сприятливих 
умов: розробки і впровадження в навчальний процес інтегративних технологій навчання фізики та 
активізації внутрішньої мотивації до творчості за умови об’єктивного оцінювання та переживання успіху 
створення нового). 

Технологія створення психологічних умов підготовки школярів до творчої діяльності тісно 
переплітається (інтегрується) з іншими технологіями, проте можна визначити такий алгоритм дій:  

– діяльність учня не повинна регламентуватись, а її процес повинен бути організований так, щоб у 
ньому були елементи творчості, які передбачають комбінування, аналогізування, універсалізацію, 
випадкові видозміни; 

– потрібно викликати інтереси, крізь які проходять усі зовнішні впливи, породжуючи внутрішні 
стимули, що й є збудниками активності особистості. Поряд із цим інтереси виступають важливою 
умовою творчої діяльності У дитини з’являється захопленість, бажання проникнути у сутність того, 
що пізнається. Воля, уважність, почуття індивіда, пошук зливаються воєдино, а творча діяльність 
стає потребою особистості. Важливу роль у стимуляції у школярів інтересу до праці відіграють 
завдання; 

– підбір учителем завдань, що потребують творчої переробки, узагальнення, систематизації, вмінь та 
навичок порівнювати й аналізувати вже відоме, експериментування, пошуку; створення умов для 
розвитку ситуативного інтересу, який відіграє роль "пускового" механізму у здійсненні творчої діяльності; 

– використання ігрових моментів, що стимулюють прояви самостійності учнів, їх творчих 
можливостей; розв’язання творчих завдань. 

Основою для розробки інтегративних технологій навчання можуть стати міжпредметні зв’язки. 
Окремі розробки, що стосуються реалізації міжпредметних зв’язків, доцільно об’єднувати і створювати 
інтегруючі навчальні програми, які є міждисциплінарними навчальними формами, укладеними в ідеях 
об’єднання і синтезу. В інтегруючих програмах повинні знаходити вираження різні моделі мислення, 
дослідницької тематики і проблемного навчання. Інтегруючі навчальні курси також формують риси 
характеру і загальнолюдські цінності: гнучкість (адаптивність), терпіння, толерантність (терпимість), 
сприйнятливість, готовність до ризику, розв’язування проблем і відшукування виходу в неоднозначній 
ситуації. 

Педагоги, працюючи на основі інноваційних міждисциплінарних підходів, повинні слідувати таким 
принципам реалізації міжпредметних зв’язків: інтегративні здібності мислення є суттєвим робочим 
інструментом для всіх учнів і на їх розвиток повинні бути орієнтовані всі навчальні програми; всі учні 
повинні мати можливості використання міждисциплінарного підходу в навчанні і при обговоренні 
різноманітних тем; ці можливості повинні бути закладені у програмі загальної освіти (в її стандарти); 
кожен учень повинен брати участь у різних формах навчання, де розвивається ініціативність і які 
інтегрують досягнення як індивіда, так і групи; при всіх відмінностях у культурі, які важливі для 
виховання поваги до традицій та для їх збереження, всіх людей об’єднують людяність і достоїнство 
особистості, а також здатність долати відмінності завдяки залученню всіх у практику обговорення 
проблем. 

Працюючи з учнями, педагог є свого роду експериментатором, науковцем, новатором. Він має широкі 
можливості і фактично необмежене поле діяльності, оскільки на практиці бачить ефективність наявних 
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методик навчання і може коригувати їх, проводити докладну структуризацію досліджень навчально-
виховного процесу, створювати нові методики.  

Готовність учителя до творчого пошуку разом з учнями, уміння створювати атмосферу 
продуктивного пізнання на уроці залежать від його обізнаності та володіння арсеналом педагогічних 
умінь та навичок, знання предмета, глибокого інтересу до нього. Лише на основі цього вчитель може 
творчо використовувати навчальні та виховні прийоми, комбінувати їх, упроваджувати нові методики, 
виробляти нові, нестандартні прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів Це здійснюється на 
основі особистісного підходу в навчанні до кожного учня, використанні можливостей предметних 
модулів, розвитку нестандартних форм навчання, ініціативи і творчості. 

Цьому певною мірою має сприяти підготовка майбутніх учителів за новими парадигмами та 
технологіями навчання в рамках Болонського процесу, який має для нас лише просвітнє та пізнавальне 
значення. Донедавна більшість педагогічних ВНЗ здійснювали підготовку спеціалістів за 2 (3) 
спеціальностями, тим самим підвищуючи рівень їх конкурентноспроможності на ринку праці. 
Наприклад, у РДГУ здійснювалась підготовка спеціалістів – учителів фізики за 5 спеціалізаціями: фізика 
і математика, фізика і хімія, фізика і основи інформатики, фізика і технічна творчість, фізика і трудове 
навчання. Таким чином, вчителі, оволодівши декількома спеціальностями, мали значно вищий потенціал 
щодо впровадження інтегративних технологій навчання. Досконале володіння знаннями з декількох 
предметів, методами їх отримання та областями застосування значно підвищували творчий потенціал 
педагогів. Запровадження європейських стандартів освіти призвело до того, що ВНЗ змушені були 
перейти на підготовку бакалаврів лише за однією спеціальністю, що, на нашу думку, може мати як 
позитивні, так і негативні наслідки. Позитивним можна вважати те, що вдасться залучити до навчання в 
українських ВНЗ студентів із країн-учасниць ЄС, а наші студенти матимуть змогу навчатись у 
європейських університетах, що принесе для них самих значну користь. Негативним у цьому може бути 
те, що підготовка фахівців (бакалаврів і магістрів) за однією спеціальністю значно зменшить їх шанси у 
працевлаштуванні, тоді як маючи дві спеціальності випускник мав би подвійні шанси знайти робоче 
місце, яке його задовольняло б та дозволяло б реалізувати свій творчий потенціал при використанні 
інтегративних технологій навчання.  

Таким чином, можна стверджувати, що участь системи вищої освіти України в Болонських 
перетвореннях має бути спрямована лише на її розвиток і набуття нових якісних ознак, а не на втрату 
кращих традицій, зниження національних стандартів її якості. Орієнтація на Болонський процес не 
повинна призводити до надмірної перебудови вітчизняної системи освіти. Навпаки, її стан треба глибоко 
осмислити, порівнявши з європейськими критеріями і стандартами, та визначити можливості її 
вдосконалення на новому етапі, залишивши всі цінні надбання в освіті.  
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The article deals with peculiarities of shaping the creative abilities of the teachers and students, while employing 
integrative techniques of teaching of physics and the conditions of training teachers in view of the introducing 
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КЛУБИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК СУСПІЛЬНІ ІНСТИТУЦІЇ ФОРМУВАННЯ  ЖИТТЄВОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

Стаття присвячена актуальним питанням формування життєвої компетентності та розвитку 
творчої активності учнівської молоді у клубах старшокласників загальноосвітніх шкіл та позашкільних 
навчальних закладів.  Клуби старшокласників презентовано як цікаву та ефективну форму позаурочної 
та позашкільної виховної роботи, що забезпечує соціалізацію особистості, розвиток її індивідуальних 

творчих здібностей та формування високого рівня творчої активності. 

Зростання цінності фундаментальних знань та дієвого інтелекту як головних чинників прогресу 
українського суспільства, система освіти держави покликані переорієнтувати навчально-виховний 
процес на формування творчої особистості, яка продуктивно розв’язує нагальні проблеми сучасності. 
Молода людина, яка активно і конструктивно діє в нових історичних реаліях, генерує ідеї, мислить 
самостійно та нестандартно, творчо використовує здобуті знання й уміння, вміє вирішувати різноманітні 
проблеми (навчальні, побутові, глобальні), комфортно та впевнено почувається у будь-яких життєвих 
ситуаціях. Тому Закон України "Про освіту", проект Закону України "Про виховання дітей та молоді", 
Концепція національного виховання, інші нормативно-правові документи, що регламентують систему 
освіти, головними пріоритетами державної політики визначають виховання творчої особистості, 
розвиток її життєвих компетентностей та творчої активності. 

Паралельно з основною школою гармонійний розвиток особистості забезпечує позаурочна та 
позашкільна навчально-виховна робота, що створює умови для інтелектуального, духовного та фізичного 
розвитку дітей у вільний від навчання час та години дозвілля; сприяє підвищенню мотивації особистості 
до пізнання і творчості; задовольняє освітні потреби дітей та учнівської молоді шляхом залучення їх до 
дослідницько-експериментальної, художньо-естетичної, науково-технічної, еколого-природничої, 
туристсько-краєзнавчої та інших видів творчої діяльності. 

Педагогічні дослідження репрезентують позаурочну і позашкільну освітню діяльність та активне 
дозвілля учнів як важливу сферу соціалізації особистості, ефективний механізм формування її життєвих 
компетентностей та реалізації творчого потенціалу. Проте складні соціальні процеси, які відбуваються в 
суспільстві, крах звичних, а іноді й зручних стереотипів сприйняття життя молодими людьми призвели 
до руйнації сталих механізмів впливу позаурочної та позашкільної навчально-виховної роботи на 
розвиток підростаючого покоління.  

Ця проблема стала об’єктом досліджень учених, що намагаються повернути позаурочній діяльності та 
активному дозвіллю особистості позитивний зміст. Теоретичні дослідження позашкільної освіти та 
виховання зробили Л. Балясна, О. Киричук,  Б. Кобзар, М. Коваль,  Л. Ковбасенко, В. Мачуський, 
Г. Пустовіт, А. Сиротенко, Т. Сущенко та інші вчені. Активне дозвілля учнівської молоді та можливі 
шляхи його педагогічної  реорганізації   стали   об'єктом вивчення   психологів,   педагогів,   соціологів – 
І. Бекешкіної, Л. Виговського, О. Вишняка, Е. Головахи, С. Макєєва, В. Патрушева, М. Чурилова. 
Названі автори аналізують педагогічні умови розвитку творчої особистості у позашкільній та дозвіллєвій 
діяльності, модернізують традиційні форми та методи позаурочного навчально-виховного процесу, 
розробляють та апробують нові виховні технології позашкільної освіти. Однак позашкільна та 
позаурочна клубна робота із старшокласниками, її дієвість та ефективність у формуванні життєвих 
компетентностей і розвитку творчої активності учнів старшого шкільного віку висвітлені недостатньо, 
потребують подальшої деталізації та вивчення.  

Метою статті є огляд ціннісних орієнтацій учнівської молоді; аналіз реалій сучасного молодіжного 
дозвілля та пошук шляхів його педагогічної реорганізації; визначення місця і ролі клубів 
старшокласників як суспільних інституцій їх активного та творчого дозвілля; презентація 
концептуальних засад освітньої та виховної діяльності клубів у справі формування життєвих 
компетентностей та творчої активності учнівської молоді. 

Діапазон дозвіллєвих інтересів сучасної молоді досить широкий, але в ньому домінують його 
пасивно-споглядацькі форми. У великої групи дітей старшого шкільного віку відсутні навички 
самоорганізації вільного часу, елементарні основи культури дозвілля. Тому при виборі дозвіллєвих видів 
діяльності вони керуються переважно розважальними та престижно-конформістськими мотивами, що 
стали панівними у молодіжній субкультурі, але не сприймаються традиційними суспільними 
інституціями і потребують педагогічної корекції. Cучасна молода людина різко протиставляє цінність 
вільного часу, який вона проводить у сім'ї або в місцях, де відчутний контроль старшого покоління та 
існують чітко регламентовані правила поведінки (наприклад, основна школа), цінності часу поза цим 
контролем та обмеженнями, що дозволяє їй самоствердитися та самореалізуватися у середовищі своїх 
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однолітків. Характерною рисою молодіжного дозвілля стало прагненням створити психологічний 
комфорт у спілкуванні з друзями, однолітками, цікавими або оригінальними особистостями [1: 320]. 

Відповідно до потреб і запитів учнівської молоді, в контексті реалій сьогодення цікавою, 
самобутньою й ефективною формою організації позаурочної та позашкільної освітньої та виховної 
роботи з старшокласниками є клубна робота. Вона має власну історію, сталі традиції та зберігає свою 
актуальність у нових суспільних реаліях. Діяльність мережі клубів веселих та найкмітливіших, 
інтелектуальних ігор, дитячої дипломатії, лідерів, авторської пісні, науково-технічної творчості та інших 
форм дозвіллєвої та освітньої діяльності, що працюють на базі позашкільних навчальних закладів і 
загальноосвітніх шкіл, приваблюють старшокласників своєю оригінальністю та творчою атмосферою, 
сприяють їх психологічній адаптації, стають середовищем творчої поведінки й самовираження. 

Клуб старшокласників – це добровільне навчальне об’єднання дітей старшого шкільного віку, що має 
єдині ціннісні орієнтації спільної творчої діяльності та спілкування з проблем інтелектуального, 
наукового, морального, духовного, політичного, художнього, спортивного розвитку, а також сприяє 
активному відпочинку та дозвіллю учнівської молоді. Клубні об’єднання старшокласників мають власну 
назву, символіку (емблему, девіз, прапор), програмні документи (статут, положення, кодекс поведінки), 
чітку мету діяльності, педагогічні завдання, розгалужену організаційну структуру, органи управління та 
самоврядування, інформаційні видання, оригінальний ритуал посвяти, клубні традиції та свята тощо. 

У психолого-педагогічній літературі розглядаються різні функції клубів (пізнавальна, інформаційно-
освітня, ціннісно-орієнтаційна, рекреаційно-розважальна, комунікативна, гедоністична, соціальна), але 
провідними вчені визначають виховну та творчу. Творча функція передбачає створення належних умов 
для вияву та розвитку творчого потенціалу особистості, її творчої активності поза межами основної 
школи та сімейно-побутової діяльності у локальному клубному середовищі, що є творчим 
мікропростором, зоною творчої активності та творчої поведінки учнівської молоді. Виховна функція 
клубів проявляється в тому, що клуб старшокласників є своєрідним педагогічним суспільним інститутом, 
що постає в ролі джерела знань, умінь та навичок дітей та учнівської молоді, набуття ними життєвого 
досвіду, розширення культурно-дозвіллєвих інтересів тощо [2: 39].  

Клуби старшокласників, що діють на базі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, за 
умови належної організації педагогічного впливу стають інститутами творчої життєдіяльності і розвитку 
індивідуальних творчих здібностей шкільної молоді; центрами активного дозвілля і поліпшення 
психологічного здоров’я, зняття напруження типового шкільного життя; школою формування 
самостійності і місцем вибору життєвого шляху, проектування особистих планів і цілей на майбутнє, 
набуття творчого досвіду їх здійснення. 

Моніторинг практичної діяльності клубів старшокласників дає підстави стверджувати наступне: 
клуби суттєво доповнюють діяльність основної школи у справі формування життєвих компетентностей, 
розвитку творчої активності, інтелектуальних та творчих здібностей молоді, сприяють соціалізації та 
психологічній адаптації дітей старшого шкільного віку; клуби забезпечують педагогічну організацію 
соціально культурного впливу на розвиток продуктивного творчого мислення вихованців та їх творчої 
активності, дають вихованцям свободу вибору видів творчої діяльності, формують індивідуальний стиль 
творчої поведінки; для ефективності розвитку творчої активності, життєвих компетентностей 
особистості в основу педагогічного процесу клубів необхідно покласти системно-цільовий підхід і 
максимальне наближення до природних нахилів, потреб та інтересів вихованців, визнання пріоритету 
виховання і самоцінності особистості, спадкоємність у формуванні досвіду творчої діяльності на всіх 
вікових етапах, функціонування "зони творчого розвитку", яка виступає  умовою продуктивної творчої 
діяльності і як стимулятор творчої і пізнавальної роботи. 

Клуби старшокласників уособлюють такі концептуальні підходи до організації навчальної та 
виховної роботи: гуманістичний (пріоритет загальнолюдських і моральних цінностей, значущість кожної 
людини, окремої індивідуальної точки зору); особистісний (вироблення кожним вихованцем власної 
позиції, свого ставлення до різних наукових та соціальних явищ); інтегративний (розгляд будь-яких 
проявів творчої діяльності у їх взаємозв’язку з життєвим та навчальним досвідом вихованців клубу); 
діалогічний (пошук шляхів взаєморозуміння та творчої взаємодії з теоретичними концепціями та їх 
носіями). 

Для діяльності клубів старшокласників характерними є такі принципи навчання та виховання: 
− розвиваючий характер навчання, що спрямований на розвиток і саморозвиток особистості 

та вимагає переорієнтації процесу навчання з предметного на процесуальні та мотиваційні аспекти 
освіти; 

− оптимізація процесу навчання, що забезпечує вибір варіанту або варіантів навчально-
виховного процесу, який максимально сприяє ефективному вирішенню як навчально-виховних, так і 
суто практичних завдань за умови раціонального використання навчального часу й затрачених зусиль 
учнів (вихованців) і педагогів у процесі досягнення поставлених цілей; 
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− активність особистості, що відображає активну позицію дитини під час засвоєння знань, 
умінь та навичок, їх повноцінну та ефективну реалізацію на практиці, максимально активне 
включення у безперервний процес самотворення; 

− синтез інтелектуальної і практичної діяльності – теоретичні знання, здобуті вихованцями 
клубу мають трансформуватися у внутрішні стимули, підґрунтя для нових можливостей пізнання 
найрізноманітніших галузей людської праці як свідомої, розумної, творчої діяльності, яка вимагала б 
великих інтелектуальних зусиль і відкривала б широкі перспективи для творчої діяльності 
особистості; 

− виховання у колективі – найвища форма соціалізації та самореалізації особистості, що 
проявляється в багатстві та різноманітності стосунків, які розкривають широкий простір для її 
всебічного і гармонійного розвитку, формування комунікативних навичок; 

− суб’єкт-суб’єктна взаємодія, що передбачає рівноправне партнерство педагога та 
вихованців, їх співробітництво та співтворчість у ході виховного процесу; 

− акмеологічний принцип, що вимагає від педагога орієнтації виховного процесу на 
найвищі морально-духовні досягнення й потенційні можливості вихованця, створення умов для 
досягнення життєвого успіху особистості; 

− життєва смислотворча самодіяльність, що передбачає становлення особистості як творця і 
проектувальника свого життя, який уміє приймати самостійні рішення і нести за них відповідальність, 
активно діяти у динамічних життєвих умовах, постійно самовдосконалюватися, адекватно реагувати 
на соціальні зміни; 

− добровільність та доступність, що дають особистості право вибору видів творчої 
діяльності, забезпечують умови для ефективної реалізації її потреб у творчій самореалізації, 
самоствердженні, духовному зростанні, підготовці до активної професійної та громадської діяльності 
[3: 11].  
Формування життєвих компетентностей учнівської молоді, розвиток її творчої активності в умовах 

позаурочної та позашкільної клубної роботи актуалізується насамперед у контексті особистісно-
орієнтованого виховання, спрямованого на усвідомлення вихованцем себе як особистості, здатної на 
вільне і відповідальне самовизначення. Тому навчально-виховний процес у клубі базується на суб’єкт-
суб’єктних відносинах та педагогіці співробітництва керівника клубу з вихованцями, від характеру і 
спрямованості якого залежить рівень розкриття творчого потенціалу особистості та формування на його 
основі базових життєвих компетентностей. Тобто педагогічний процес у клубі передбачає беззастережне 
визнання педагогом права дитини бути суб’єктом освітнього процесу, його рівноправним учасником, 
добровільним і зацікавленим співробітником, однодумцем, суб’єктом власної активності та носієм волі.  

Клуби старшокласників забезпечують також поелементний розвиток творчого мислення вихованців, 
дають змогу розвинути та відкоректувати основні психоінтелектуальні дії, операції та якості, які 
відповідальні за цілісний процес формування життєвих компетентностей, інтелектуального та творчого 
розвитку особистості: мотиваційно-творча активність (допитливість, творчий інтерес, прагнення до 
творчих досягнень, прагнення до лідерства, особиста значущість творчої діяльності, прагнення до 
самоосвіти та самовиховання); інтелектуально-логічні здібності (здібності аналізувати, порівнювати, 
виділяти головне, відкидати другорядне, доводити, обґрунтовувати, систематизувати та класифікувати); 
інтелектуально-евристичні здібності (генерація ідей, формування гіпотез, творча фантазія, асоціативність 
мислення, здатність бачити суперечність, здатність переносити знання та вміння у нові ситуації, вміння 
долати інертність мислення, демонструвати незалежність суджень); самоорганізаційні здібності 
(здібність планувати діяльність і раціонально використовувати час, самоконтроль, об’єктивне 
самооцінювання, вольові зусилля, здібність до рефлексії та корекції); комунікативні здібності 
(акумуляція та використання творчого досвіду інших, здібність до творчої співпраці, здібність 
відстоювати свою думку та переконувати інших, бажання організувати колективну навчально-творчу 
діяльність) [4: 32]. 

Клубна діяльність дозволяє приділяти достатньо уваги творчо обдарованим та талановитим дітям, 
максимально ефективно використовуючи індивідуальні та групові форми роботи в межах клубного 
середовища забезпечуючи: індивідуалізацію освітньої діяльності в контексті особистісного 
зорієнтованого підходу і створення умов для розвитку специфічних особистісних функцій вихованців як 
суб’єктів творчого освітнього та виховного процесу; активізацію навчання за рахунок творчих, 
проблемних, дослідницьких методів з поступовою передачею обдарованим вихованцям ініціативи в 
організації самостійної творчої або пізнавальної діяльності (наприклад, метод створення учнями власних 
дослідницьких проектів); становлення творчої взаємодії і партнерських стосунків співтворчості між 
керівником клубу і вихованцями, що сприяють вільному вибору ними форм і засобів творчої діяльності, 
розкутості, домінуванню власної творчої або дослідницької практики над репродуктивним засвоєнням 
знань, забезпечують право на складання індивідуальних освітніх програм. 
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Діяльність клубів старшокласників як ефективної форми позаурочної та позашкільної навчально-
виховної роботи стане дієвішою за умови вирішення таких важливих завдань: розробка технологій та 
методик формування життєвих компетентностей старшокласників, визначення педагогічних умов 
розвитку їх творчої активності, створення навчальних програм, що забезпечують практичну реалізацію 
визначених умов; якісне засвоєння педагогами методик педагогічного керівництва процесом формування 
життєвих компетентностей, творчої активності та інтелектуальних здібностей вихованців у позаурочній 
та позашкільній діяльності; запровадження передового педагогічного досвіду виховної роботи в 
практику загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; реалізації комплексних програм 
взаємодії клубів з адміністрацією закладів освіти, батьками та громадськістю тощо. 

Отже, позаурочна та позашкільна виховна робота має бути органічним продовженням освітньої 
діяльності основної школи і передбачати широке використання різноманітних форм та методів творчої 
діяльності, що спрямовані на розвиток творчої особистості, формування її життєвих компетентностей та 
мобілізацію творчої активності. Клуби старшокласників є ефективною формою організації позаурочної 
та позашкільної виховної роботи, невід’ємною складовою процесу виховання творчої особистості у 
загальній системі безперервної освіти держави. Теоретична розробка і запровадження у практику 
позашкільних навчальних закладів та основної школи ефективних технологій формування життєвих 
компетентностей і розвитку творчої активності особистості у клубах старшокласників – важливе 
завдання подальших педагогічних досліджень.  
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Гаврилюк В.Ю. Клубы старшеклассников как общественные институции формирования 
жизненной компетентности и творческой активности ученической молодежи. 

Статья посвящена актуальным вопросам формирования жизненной компетентности и развития 
творческой активности ученической молодежи в клубах старшеклассников общеобразовательных школ 
и внешкольных учебных заведений.  Клубы старшеклассников представлены как эффективная форма 
внеурочной и внешкольной воспитательной работы, которая обеспечивает социализацию личности, 
развитие ее индивидуальных творческих способностей и формирование высокого уровня творческой 

активности. 

Havryluck V.Y.  Amateur Interest Groups of Senior Pupils as Public Establishments of Shaping the Life 
Competences and Creativity of Junior Students. 

The article addresses the topical issues of shaping the life competences and creativity activity of junior students 
involved in amateur interest groups of comprehensive schools and establishments of extrascoolastic  education. 

The amateur interest groups are seen as an efficient mode extracurricular training securing   personality’s 
socialization as well as developing  the personal faculties and enabling advanced creativity. 
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НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
(навчальний гурток у системі народної освіти Швеції) 

У  статті розглядається процес навчання в гуртках для дорослих у системі неформальної освіти 
Швеції. 

У зв’язку  зі змінами в економічному, суспільному та політичному житті України все більшого 
значення набуває відхід від авторитаризму в навчанні та демократизація освіти. Одними з перших почали 
реформувати свої освітні системи країни Західної Європи. Вітчизняні педагоги Н.С. Журавська (" Період 
"нового виховання" в системі освіти Франції"), Т.В. Зінченко, Л.М. Ляшенко ("Освітні реформи 
демократичного зразка – досвід Австрії і Фінляндії"), О.С. Бойчук ("З європейського досвіду освітнього 
скеровування і порадництва"), Н.В. Заіченко ("Особливості освіти США на сучасному етапі її 
реформування") та ін. вивчають та висвітлюють досвід зарубіжних країн у цьому напрямку. Як свідчать 
дослідження, поряд з традиційними системами освіти розвиваються неформальні, які на практиці довели 
свою життєздатність та актуальність. Серед нетрадиційних форм освіти заслуговує на увагу модель 
неформального навчання дорослих у Швеції, яка називається "народною освітою" (folkbilding). Основою 
народної освіти є навчальний гурток, який виник у другій половині XIX століття як форма самоосвіти у 
групі ліквідації безграмотності. Більш як за 100 років свого розвитку навчальний гурток став гнучкою 
структурою, де люди у вільний від роботи час можуть вивчати будь-який предмет для свого задоволення 
або підвищення своєї кваліфікації на робочому місці. Але для всіх гуртків спільним є те, що ця форма 
навчання ґрунтується на традиціях демократичної дискусії, яка полягає в толерантному ставленні до 
думки співрозмовника, у повазі до аргументів кожного учасника та колективного прийняття рішень. 
Такий підхід дозволяє учасникам навчального гуртка активно впливати на зміст,  плани та методи 
навчання. Кінцевий результат навчання –  зміна як самої  людини, так і суспільства в цілому. 

Під терміном  навчального гуртка розуміють товариське середовище для спільного, планового 
проведення занять з предмету або галузі знань, які заздалегідь визначені. Члени гуртка називаються 
учасниками (а не учнями і студентами), що підкреслює їх активність та співробітництво в навчальному 
процесі. Один із членів гуртка виконує координуючу та адміністративну роль – це керівник навчального 
гуртка ( а не вчитель). 

Сьогодні більша частина населення Швеції займається у навчальних гуртках народної освіти (у 
1998 р. у країні їх налічувалося 332000, які відвідують 2,8 мільйонів учасників), і десятки тисяч людей 
мають досвід керівників  навчальних гуртків.  

У дослідженні "Перший навчальний гурток" (1942 р.) Оскар Ульссон підкреслює: "Новим та 
характерним у народних навчальних гуртках є те, що набуті знання, дійсно, мають відношення до того, 
хто їх набуває, ...що вони будуть використані та негайно застосовані практично у повсякденному житті і 
праці: особистій та суспільній. Лекції та заняття зменшуються до мінімуму за рахунок активного 
самонавчання, читання книжок, бесід та дискусій. Засвоєння знань стає, таким чином, особистим та 
активним пошуком на відміну від пасивного сприйняття  готових роз’яснень фактів та точок зору"[1: 8].  

Ця величезна неформальна просвітницька діяльність включає велику кількість предметів та областей 
знань – від малювання масляними фарбами, ткацтва, вишивання, пошиття народних костюмів до 
італійської мови, бухгалтерського обліку, комп’ютера та навігації. За даними 1998 року, інтереси 
учасників поділялись: естетичні дисципліни – 39%, суспільні науки та засоби інформації – 23%, мови – 
8%, психологія і гуманітарні науки – 11%, математика і природознавчі науки – 8%, інші – 11%. 
Необхідно підкреслити, що 57%  усіх учасників у навчальних гуртках становили жінки. 

Діяльність навчального гуртка ґрунтується на  передумовах, які мають важливе педагогічне значення: 
- учасники мають спільні інтереси; 
- група вивчає одну дисципліну (предмет); 
- група зазвичай дуже маленька; 
- учасники записуються добровільно і платять внесок; 
- більшість учасників гуртка – дорослі люди,  різниця у віці може бути дуже великою; 
- учасники мають можливість впливати на зміст, форми роботи, темп вивчення і т. ін.; 
- не ставиться ніяких умов щодо рівня освіти, тому він може дуже відрізнятися у кожного учасника; 
- група сама вирішує, як далеко вона хоче просунутися у своїх знаннях та яка мета навчання; 
- не передбачається ніяких оцінок або екзаменів; 
- група зустрічається регулярно (часто у вечірній час). 
Те, що гурток охоплює невелику кількість учасників, є гарною передумовою для встановлення 

контактів і співробітництва під час навчання. При цьому всіх учасників об’єднують спільні інтереси до 
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вивчення предмета. Це підвищує їх мотивацію. Оскільки учасники гуртка дорослі, то вони можуть 
привнести в процес навчання свій власний досвід і знання. 

Активність, гарний настрій, співробітництво, спільне навчання пронизують весь навчальний процес у 
гуртку. 

Форми організації навчального процесу, які вибираються керівником та учасниками у кожному 
конкретному випадку, залежать від багатьох факторів: 

- кількісного складу групи; 
- характеру навчального предмета; 
- здібностей та навичок учасників у межах обраного предмета; 
- освітнього рівня, очікувань і вимог учасників;  
- соціального складу групи (вікові відмінності, коло друзів, співробітники, участь у суспільному 

житті, район проживання, сусіди та ін; 
- особистостей учасників і керівника. 
Жодний гурток не може бути схожим на інший. У цьому полягає суть  гуртка як навчальної форми: 

його можна пристосувати до різних умов. Учасники навчального гуртка в першу чергу навчаються. 
Навчаються, щоб пізнати щось нове, через пізнання одержати нові знання і уміння,  які приведуть до 
нових можливостей. 

Шведські вчені і педагоги вважають, що, оскільки люди вчаться по-різному і мають різні здібності, 
неможливо знайти таку методику, яка була б ідеальною для всіх. Керівник навчального гуртка повинен 
бути чуйним та творчим педагогом. Чуйним у тому розумінні, що він уважний до особливостей  кожного 
учасника гуртка, їхніх бажань або потреб. Керівник разом з учасниками гуртка обговорює, як будуть 
проходити заняття (зміст, темп, методи). Бути творчим для керівника означає бути винахідливим у 
впровадженні нових форм роботи та методик навчання. Творчість передбачає мислення по-новому і 
створення нового шляхом комбінування  відомих форм та методів або винаходом нового. 

Для керівника гуртка важливо думати нестандартно. Творчість – це звільнитися від стереотипів, 
навчитися бути наївним, веселим та фантазувати, враховуючи особливості групи. Найбільшою 
перешкодою для новацій у діяльності є цензор, який притаманний кожній людині. 

Якщо метою гуртка є набуття нових знань і звичайні методи не дають бажаного результату в 
навчальній діяльності групи або окремого учасника гуртка, можна досягти набагато більшого, якщо 
ввести новий або незвичайний елемент.  Творчий керівник гуртка ризикує впроваджувати нові форми 
роботи, але звичайно не слід  експериментувати з новими формами лише тому, що вони нові.  Якщо нова 
ідея не приносить результату, необхідно шукати нових підходів. Для роботи в навчальному гуртку 
керівник має, спираючись на власний досвід, намагатися застосовувати  варіативні форми роботи. 

Шведські гуртки народної освіти мають великий досвід упровадження  інтерактивних методів 
навчання. У статті наводяться найбільш поширені серед них. Традиційно в практиці застосовували 
лінійну техніку записів, але такий спосіб не сприяє процесам запам’ятовування. Техніка mind map 
(карта думок або карта пам’яті) передбачає використання образотворчого мислення людини. Її можна 
змінювати та доповнювати. Технологія картотворення  сприяє підтримці пам’яті, особливо коли карта 
зроблена в кольорі та доповнена малюнками. Вона  може застосовуватися керівником гуртка для 
особистого планування всього циклу роботи гуртка або окремого заняття. За допомогою такої карти 
легко пригадати вивчений матеріал. Ця техніка може використовуватися також і учасниками гуртка при 
виконанні домашніх завдань, повторенні, вправ на запам'ятовування і т. ін.         

Методика-навпаки та методика зміни ролей допомагають стимулювати механізм творчого 
мислення. Під методикою-навпаки розуміють мислення від протилежного, наприклад: Що я, як керівник 
гуртка, можу зробити, щоб учасники одержали якнайменше знань протягом  зустрічі?  Я можу 
запізнитися. Не взяти з собою підручників та необхідний матеріал, можна сидіти й мовчати, розтягти 
перерву на каву як мінімум удвічі, можна читати монотонно статтю із старої газети або поговорити про 
здоров’я. Істина полягає в тому, що критика цих безумних пропозицій допомагає знайти важливі 
моменти для розв’язання даної ситуації. Якщо керівник сидить і мовчить, то можливо, учасники візьмуть 
в свої руки ініціативу і почнуть ставити запитання, якщо ж  продовжимо перерву на каву, може 
виникнути цікава бесіда, яка призведе до того, що всі разом знайдуть нову й  цікаву точку зору на  розділ, 
який вивчається, і т. ін. 

Методику-навпаки  можна також використати разом з учасниками. Перед виконанням завдання або 
вивченням розділу керівник гуртка пояснює мету, після чого даються відповіді на запитання: Що потрібно 
робити, щоб досягти якнайменше користі під час навчальної екскурсії? Що потрібно робити, щоб під 
час заняття було по-справжньому нудно? Що потрібно робити, щоб не зрозуміти й переплутати 
якнайбільше з розділу, який вивчається? 

Методика зміни ролей  передбачає, що керівник і учасники гуртка виконують вигадані ролі протягом 
цілої зустрічі або її частини. Як би ми прореагували на  цей розділ, якби нам усім було по п'ять років? Як 
би ми намагалися навчатися, якби ми всі були мільйонерами? 
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Очевидно, що керівник гуртка повинен пояснити, що такі вправи, виконуються для того, щоб внести 
більше розмаїтості й фантазії в роботу гуртка, і їм присвячується  тільки певна частина заняття. Це  
сприяє зацікавленню учасників для входження у нову роль, підвищує можливість, що учасники 
проявлять інтерес і дійсно увійдуть у свою нову роль. Тоді вправи можуть стати по-справжньому 
переживаннями, які надихатимуть на інші творчі форми набуття знань. 

Творчість у плануванні й проведенні занять або викладанні певної теми дозволяє помилятися. 
Насправді, іноді  корисно міркувати помилково, оскільки ця помилковість може призвести до 
ефективних рішень.  Для оновлення методики викладання й свого стилю керівнику гуртка варто піти на 
ризик зазнати невдачі. Якщо керівник відчує, що загроза зазнати невдачі більша, ніж можливість 
позитивного оновлення, він відмовляється від такої спроби, і в такому випадку все піде в старому руслі і  
без будь-яких  змін. Навчання передбачає зміну, а зміна означає здатність людини до ризику  думати 
інакше або братися за нове.  

Навчання на основі розв’язання  проблем. Заняття в гуртках часто ґрунтуються на готовому 
навчальному матеріалі. Навчання на основі розв’язання проблем має на увазі, що в основу заняття 
кладеться постановка проблеми, після чого шукаються шляхи розв’язання й відповідний навчальний 
матеріал. 

Кілька прикладів навчання, які  ґрунтуються  на розв’язанні  проблеми у навчальних гуртках: 
• Разом написати історію місцевості, у якій ви живете, – села, міста або міського району; 
• Разом простежити, як працюють міські заклади культури, тощо; 
• Порівняти інформацію на певну тему в інтернеті й у сучасній енциклопедії з точки зору переваг і 

недоліків у питанні її доступності, актуальності, конкретності, вірогідності тощо (одночасно людина  
навчається користуватися інтернетом). 
Метою всього процесу навчання і кожного заняття має бути забезпечення самостійності учасників в 

обраній сфері знань, здатності йти вперед у пошуках нових знань. Китайська приказка говорить: "Якщо 
ти даси людині рибу, то вона буде ситою тільки один день. Якщо ти навчиш її ловити рибу, вона 
зможе прогодувати себе все життя". Сучасний розвиток суспільства й науки прискорює  оволодіння 
фактичним матеріалом, який  швидко перестає бути актуальним, тому  потрібно опанувати напрямки 
постійного відновлення наших знань. Це має стати основною метою діяльності навчальних гуртків. Таким 
чином, підвищення рівня знань поєднується із розвитком особистості. 

Модель портфеля. Модель портфеля має на увазі, що кожен учасник постійно збирає матеріал, 
опрацьований під час занять у гуртку, у свою власну папку. Періодично  її зміст обговорюється з іншими 
учасниками або з керівником гуртка. Таким чином, набагато легше побачити й зрозуміти свої досягнення 
в навчанні. 

Чим менша група, тим легше домогтися, щоб усі її учасники були однаково активні. Заняття можна 
зробити цікавішими  й ефективнішими завдяки співробітництву її учасників. Невпевнені в собі  
зважаться на більше в маленькій групі –  і при цьому  краще навчаться розуміти один одного. Відносини 
стануть більш особистісними.  Тобто, якщо для  зручності потрібно,  гурток ділиться на маленькі 
підгрупи. Завжди легше виразити себе в маленькій групі, про що треба особливо пам’ятати на початку 
роботи гуртка. Тренуючись у парах або в групах по троє-четверо, всі можуть бути однаково активні, на 
відміну від ситуації, коли всі по черзі читають уголос, відповідають на запитання або одержують слово 
в дискусії у великій групі. У маленькій групі працювати разом також легше. У меншій  групі не так 
страшно "знеславитися". 

Зміна складу груп від великої групи  (весь гурток) до тренувань у парах або невеликих групах (три 
на три, чотири на чотири) дає  всім учасникам можливість бути активними, познайомитися один з одним, 
практикувати співробітництво й відчути впевненість. При цьому рольовий поділ не буде постійним. 
Якщо весь гурток ділиться на маленькі групи, багато учасників повинні стати ініціаторами, 
організаторами і т. ін. Усі учасники зрозуміють, що можливо працювати не тільки одним 
способом. Для активізації спілкування і співробітництва у розв’язанні поставлених завдань 
важливо, щоб одна й та ж особа не працювала увесь час у парі з тим самим партнером або в тій же 
самій групі, використовується  форма рухливого групового поділу. 

Різні  форми   звіту. Багато завдань вимагають контролю або звіту в тій або іншій формі. І в такому 
випадку важливо намагатися варіювати методи. 

Пара-проти-пари (або група проти групи): кожна пара представляє завдання або звітує по ньому 
перед іншою парою. Пари можуть також опитувати один одного. 

Пара-за-парою або (група за групою): пари звітують перед іншими парами по колу. 
Змішані групи: при звіті можна створювати нові групи за принципом, що до  кожної такої групи 

входить як мінімум один учасник з кожної початкової робочої групи. Всім доведеться таким способом 
відзвітуватися, та це відбудеться в маленькій групі. Але всі одержать інформацію про  досягнення інших 
груп.  
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Доповнюючий звіт: безумовно, всі учасники звітують перед гуртом про виконання групового 
завдання. Для уникнення повторень (якщо маленькі групи працювали над однією проблемою) потрібно 
простежити, щоб наступні групи тільки доповнювали звіт першої групи. 

Письмовий звіт: можна попросити кожну групу написати свої пропозиції  на окремому великому 
аркуші. Всі ці аркуші пізніше вивішуються  для ознайомлення.  Таким чином,  усі одержують можливість 
побачити  результати роботи кожної групи і наступна дискусія або робота продовжуватиметься, 
спираючись на звіт. Природно, кожна група може також звітувати на дошці, якщо вона досить велика, щоб 
помістити одночасно звіти всіх груп.   

Інформаційний огляд. Короткий інформаційний огляд, наприклад, керівника групи, дуже 
поширений у більшості навчальних гуртків. Але цей традиційний метод  ніколи не повинен заміщатися  
лекціями. Якщо керівник гуртка помічає, що  інформаційна частина дуже велика, необхідно її 
перервати на деякий час і дозволити учасникам короткі дискусії за  так званою моделлю   вулика. 

Важливо підкреслити, що під час інформаційного огляду не варто захоплюватися. Існує небезпека 
загубити частину інформації під час запису. Іноді  краще після інформаційного огляду зробити 
паузу і дати час для записів. 

 Якщо керівник гуртка бажає швидко і легко пробудити активність одночасно всіх учасників, він 
може застосувати  метод вулика. Цей метод полягає в тому, що учасники обговорюють в парах або 
втрьох певну проблему  з конкретних питань протягом декількох хвилин, не залишаючи свої місця. 
Формулювання питань повинно бути  обмеженим і бажано, щоб відповіді наводилися за пунктами. 
Наприклад: Які з галузей культури Іспанії ви хотіли б зачепити? Про що необхідно пам’ятати, 
вибираючи основу для тканини? З якими проблемами ви зустрілися в бухгалтерській роботі? Коли 
через деякий час гудіння почне стихати,  керівник закінчує  дискусію та підбиває підсумки різних 
точок зору, наприклад, він записує їх на дошці або великому аркуші паперу. Метод вулика може також 
бути використаним, наприклад, як вступ до деяких нових  розділів, щоб  надихнути учасників, якщо робота 
у великій групі просувається повільно, або збудити активність, якщо хтось намагається  дуже 
багато говорити, або  сидить занадто тихо,  або керівник гуртка  хоче зменшити інформаційний 
огляд,  або коли рішення повинно бути колективним і керівник гуртка  не хоче чинити тиск. Цей  метод 
передбачає велику кількість відносно коротких питань або проблем, пов’язаних з розділом, який 
вивчається, пишеться на окремих аркушах і кладеться у кошик або щось подібне.  Учасники 
гуртка  по одному або парами витягують аркуші і відповідають на питання або розв’язують 
завдання. Це може робитися безпосередньо перед усією групою (за умови, що учасники почуваються 
впевнено та мають приблизно однаковий рівень знань) або всі працюють одночасно з наданими їм   
завданнями, а  результати представляються пізніше. За умови, що завдання актуальні, цей метод 
цікавий, стимулюючий та повчальний. Він також допомагає виявити,  на які труднощі  треба звернути 
увагу і додатково потренуватися. 

Самостійна робота, наприклад, читання. Багато видів самостійної роботи доречні як  домашні 
завдання. Не варто займати багато часу на самостійну роботу на заняттях. Це єдина можливість 
співробітничати   з іншими, ставити питання, дискутувати, порівнювати і т. ін. 

Техніка  читання   залежить   від  індивідуальності  читача.  Це означає,  що обмеження в часі у  
різних людей  дає  різні результати.  Серед різних  способів читання  виділяються  три  варіанти:  
1. Пошукове читання. Читач  шукає у  великому абзаці  певні окремі факти,  які  йому  необхідні, 
наприклад,  дати  окремих  подій,  певні  статистичні  дані і т. ін. 2. Ознайомлююче читання. Читач  
знайомиться з текстом, щоб мати загальне уявлення про те, що написано. 3.  Поглиблене читання. Активне 
читання, читач підкреслює, робить помітки на полях, конспектує і т. ін.  

Практичні заняття. У навчальних гуртках проводяться  практичні заняття – часто  самостійні, але 
іноді й  у парах або невеликих групах. Але під час практичних занять необхідно також  робити паузу для 
дискусії та обміну думками. Таким чином, можна разом підвищити ефективність навчання і 
цілеспрямованість навчання. Навчальний гурток не може перетворитися на майстерню. 

Демонстрація або експеримент корисніше для навчання, ніж просте описування. Це може робитися 
керівником гуртка, але, безумовно, краще, якщо учасники самі зможуть провести демонстрацію певного 
об’єкта  або допомогти в її проведенні. Бажано не передавати предмет, який демонструється, 
оскільки це відволікає увагу, варто зробити зупинку і дати час, щоб учасники підійшли і 
подивилися після занять.  

Дискусія є найбільш поширеною формою роботи навчального гуртка, яка передбачає загальні дискусії 
про прочитане, дискусії перед прийняттям рішення або дискусії, пов’язаної з вирішенням проблеми. Перед  
початком  дискусії корисно врахувати такі поради:  

- дозвольте всім бути активними; 
- варіюйте дискусією, організовуючи  час від часу менші групи; 
- слухайте одне одного; 
- будьте відкритими до інших точок зору; 
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- не перебивайте одне одного; 
- продовжуйте, спираючись на сказане раніше; 
- не бійтеся проявляти емоції; 
- не бійтеся пауз; 
- навчайтеся один в одного. 
Іноді буває тяжко почати дискусію. Це може залежати від того, що ніхто не знає, з якого кінця 

починати. Необхідно активізувати учасників в першу чергу через підготовчу роботу. Наприклад, 
учасники одержують домашнє завдання підготувати вступ до дискусії.  Кожен повинен 
пред’явити декілька фактів. 

1. Кожен учасник записує свою вступну репліку, яка має щось провокаційне. 
2. Учасники складають свої особисті списки "за і проти", куди заносять  аргументи за і проти. 
3. Учасники записують власні питання, на які вони хотіли б одержати відповідь під час дискусії. Якщо  

дискусія ведеться у невеликих групах,  необхідно підбивати підсумки.  Традиційно це 
відбувається, коли звітують по черзі. Але така форма малоефективна, тому рекомендується  
застосовувати альтернативні форми звіту, які описані вище. 
Рольова гра означає, що певна ситуація представляється та висвітлюється через її виконання. Через 

переживання ми часто одержуємо краще бачення тієї ситуації або проблеми, про яку йде мова, ніж 
через її описання або  дискусію. Різні  варіанти рольової гри: 

1. Кожен грає самого себе, наприклад, свою професію в дискусії про своє робоче місце. 
2. Кожен грає заздалегідь означену йому роль, наприклад, батька, матері, дитини  в ситуації із 

сімейного життя. Можна заздалегідь установити рамки, даючи опис характеру кожної особи. 
Кожен учасник сам заздалегідь формує свою роль. 

3. Вибирається одна ситуація або проблема і вільно розігрується, наприклад, переговори про 
заробітну плати між  представниками адміністрації та профспілкою. 

Безпосередньо почати рольову гру може бути важко. Підготовкою може стати спільне обговорення 
точок зору, розгляд умов, особистий аналіз, роздуми та  вживання в роль протягом певного часу. Під 
час виступу керівник повинен стежити, щоб усі учасники були активними, грали свою роль  без  
коментарів.  Дискусія після виступу має за мету обговорення таких питань, як: Чи була гра правдивою? 
Чому була та чи інша реакція? Які її наслідки? 

Під brainstorming (мозкова атака) розуміється, що всі учасники гуртка вільно і відкрито протягом 
декількох хвилин подають якнайбільше пропозицій та ідей стосовно певного завдання або проблеми. 
Кожен представляє той аспект, над яким він збирається розмірковувати. Пропозиції повинні  бути 
сформульовані коротко, але не обов’язково чітко і продумано. Суть цього  методу полягає в тому, 
щоб дати волю ідеям і стихійним думкам. 

Як проводиться мозкова атака: 
Хтось записує всі пропозиції на дошці  або великому аркуші. 
Не передбачається ніяких вступів, оцінок або дискусій у момент потоку ідей. 
Приймаються всі пропозиції, жодна пропозиція не вважається нісенітною, безглуздою або 

нереальною. 
Грайте і будьте наївними. 
Надихайтеся ідеями один одного. 
Помічайте можливості. 
Після першої стадії атаки  необхідно розсортувати усі одержані пропозиції. Деякі, можливо, були 

нереальними, інші необхідно конкретизувати або розширити. Тільки після цього можна 
оцінювати ідеї. У зв’язку з тим, що пропозиції не оцінюються безпосередньо, потік ідей не 
припиняється. Для спільного вибору ідей, яким слід дати перевагу, можна використовувати наступне: кожен 
учасник вибирає для себе дві або  три із висунутих  пропозицій. Спочатку пропозиції записуються на дошці 
або великому аркуші паперу, після чого кожен виходить і відзначає галочкою або шматочком 
кольорового паперу пропозиції, які він вибирає. Всі можуть бачити, як розділилися пропозиції і точки 
зору в групі, і дискусія після цього стає більш конструктивною.  

Проект означає заглиблення в деякі аспекти предмета, який вивчається. Доречно, щоб різні групи 
гуртка (наприклад, пари) взяли різні завдання. Можна присвятити певний час груповим  
домашнім завданням та огляду матеріалу. Але перед цим мета такої групової роботи повинна бути 
чітко сформульованою і всім зрозумілою. По завершенні проекту добре після звіту обговорити 
результат і надбаний досвід. Це може  допомогти в наступній роботі.  

Приклад: Чого ми навчилися? Чи були ефективними  методи роботи? Чи можна це зробити краще 
наступного разу? 

Участь експерта. На одну із зустрічей можна запросити експерта, який буде брати участь в частині 
занять або в цілому занятті. Керівник гуртка запрошує спеціаліста із відповідного фаху. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 24. Педагогічні науки 

166 

Необхідно підготуватися до візиту заздалегідь, продумати питання. У протилежному випадку 
нелегко буде сформулювати питання безпосередньо під час зустрічі. Це можна зробити на 
попередньому занятті або самостійно вдома. Зустріч з експертом може повністю перетворитися в 
відповіді на запитання, завчасно підготовлені або спонтанні, які виникли під час виступу експерта. 

Навчальна екскурсія буває необхідною при вивченні окремих предметів. Перед екскурсією необхідно 
обговорити час проведення, познайомитись із місцем проведення екскурсії, підготувати питання і 
т.ін. Під час екскурсії ставте ті запитання, на які не було чітких відповідей під час заняття. 

Після екскурсії  проведіть обговорення її та підсумуйте його результати. 
Варіантом навчальної екскурсії можуть бути практичні заняття, тобто учасники по одному або 

в групах проводять інтерв’ю, фотографують, креслять, спостерігають, як щось функціонує в 
різних обставинах реального життя. Вони можуть проводитись як між заняттями, так і під час 
занять.  

Співробітництво між  рі зними  навчальними  гурткам  може  набувати  різних  форм .  
Однією  з  таких форм може бути ситуація, коли декілька гуртків, які вивчають один і той же 
предмет, збираються разом на одну із зустрічей, наприклад, при запрошенні експерта. Іншим 
прикладом може бути паралельна робота гуртків із різними напрямками, але в рамках об’єднуючого 
предмета (наприклад, гурток, який вивчає промисловість рідного краю, а інший – сільське господарство), 
потім вони обговорюють спільно виконану роботу. Або декілька гуртків організовують виставку, на 
яку  представляють свої роботи та обмінюються досвідом.  

Технічні засоби навчання. Не можна переоцінювати значення технічних засобів. Іноді кращу 
допомогу можна одержати від своїх товаришів, керівника гуртка і навчального матеріалу. Тому 
технічні засоби варто використовувати за необхідністю. Найбільш поширеними  технічними засобами є  
дошка, великі аркуші паперу, проектор, магнітофон, відео, телевізор і комп’ютер. Можуть 
використовуватися також фотографії, афіші, схеми, карти, моделі, які допомагають викласти матеріал  
чіткіше і  цікавіше. Одним із  нових засобів є комп’ютерна програма Power Point для створення 
малюнка або схеми безпосередньо на екрані. 

Дослідження шведських педагогів показують, що за умови творчого підходу керівника 
навчального гуртка,  використання інтерактивних методів та варіювання різних форм роботи або 
їх елементів можна досягти позитивних результатів у навчанні. Навіть найкраща методика може 
бути неефективною, якщо її використовувати занадто довго без змін. Застосування педагогічних  
підходів і методів дає можливість знайти такі форми навчання,  які сприятимуть формуванню 
особистості здатної до самоосвіти і творчості. У подальшому доцільним є висвітлення інших форм 
народної освіти Швеції. 
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ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ДІАЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТА 
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 

У статті розглядається проблема  формування умінь діалогічної взаємодії майбутніх учителів як 
складова їх професійної компетентності. Підкреслюється необхідність упровадження інтерактивних 

технологій у практику роботи вищої школи, застосовуючи інтерактивні методи навчання. 

Соціально-економічні зміни в суспільстві, реформування освіти на гуманістичних та демократичних 
засадах, перехід на особистісно орієнтоване навчання та виховання в різних системах освіти потребують 
упровадження інноваційних технологій у підготовку майбутніх учителів. 

Існує аксіоматичне твердження, що добробут будь-якої держави, насамперед, залежить від стану 
освіти. Не викликає також сумніву, що загальна освіта завжди потребує вдосконалення як у змісті освіти, 
так і в технологіях навчання, що використовуються у вищій школі. 

Усі сучасні педагогічні концепції (педагогіка співробітництва, гуманістична педагогіка, особистісно 
орієнтована педагогіка) ґрунтуються на демократичному, рівноправному і гуманному спілкуванні та 
формуванні суб’єкт-суб’єктних взаємин у педагогічному процесі. 

Підготовка фахівця нового типу, зокрема майбутніх педагогів, має здійснюватися на гуманістичних 
засадах, і тому гостро зростає актуальність використання інтерактивних технологій, що впроваджуються 
викладачами у навчально-вихований процес. 

У сучасній теорії професійної підготовки майбутніх учителів важливе місце займає формування вмінь 
діалогічної взаємодії між педагогами і студентами. При розгляді нинішнього етапу становлення і 
реформування системи вищої освіти, проблеми взаємодії між викладачами та студентами, становлення їх 
стосунків залишаються актуальними. Це пояснюється самою специфікою навчально-виховного процесу, 
який передбачає безпосередню взаємодію всіх його учасників, де на перший план виступає професійне 
педагогічне спілкування. 

Мета статті – висвітлити важливість формування вмінь діалогічної взаємодії майбутніх учителів та 
необхідність впровадження інтерактивних технологій на заняттях у ВНЗ. 

Враховуючи принцип гуманізації освіти як один із основних серед принципів перебудови сучасної 
освіти в Україні (зазначено в Законі України "Про освіту"), доцільно зауважити, що саме діалог має 
сприяти підвищенню результативності навчально-виховного процесу. Орієнтація сучасної педагогічної 
освіти на конкретну особу має реалізуватися, насамперед, у вищих навчальних закладах.  

У зв’язку з розглядом проблеми педагогічного спілкування ми вважаємо за необхідне зупинитися на 
понятті "компетентності в спілкуванні", яке досліджувала в психології Л. Петровська [1]. Під 
компетентністю в спілкуванні вона розуміє складне, багатомірне утворення й виділяє наступні його 
структурні елементи: компетентність у міжособистісному сприйманні, комунікації та компетентність у 
міжособистісній взаємодії.  

Компетенція (від лат. сompetentia – досягати, відповідати) означає, що той, хто досліджує певну 
проблему, має багато інформації про неї і може фахово її розв’язати. Тому поняття "компетентність" 
означає обізнаність особистості у певній галузі знань. 

Л. Петровська виділяє деякі характеристики спілкування, які потребують від педагога 
компетентності. До них належать розуміння того, що: спілкування основане на суб’єкт-об’єктній і 
суб’єкт-суб’єктній взаємодії; у спілкуванні існують репродуктивна та продуктивна взаємодія; для 
повноцінного спілкування необхідно знати, що існує два рівні його розвитку: рівень зовнішній, 
поведінковий, та рівень глибинний, який торкається особистісно-змістовних утворень, та який відіграє 
певну роль стосовно першого [1: 27-28]. При цьому вона підкреслює, що ядро (визначальна сторона 
спілкування) складає компетентність у суб’єкт-суб’єктному спілкуванні, вирішення продуктивних 
завдань, оволодіння особистісними уміннями спілкування. 

Особливістю діалогічної взаємодії є те, що в діалозі вчитель розуміє не лише учня, але й себе, своє 
ставлення до учня, навколишнього світу, до себе самого. Досліджуючи проблему діалогу в професійній 
підготовці педагога, В. Кушнір зазначає, що процес діалогічної взаємодії "педагог – учень" призводить 
до виникнення нового "елементу" педагогічного процесу, нової взаємодії в системі "педагог – учень". 
Проблемна ситуація, що виникає в ході реального діалогу, створює для учня різні можливості щодо 
розв’язання питання, яке розглядається. Але, на думку В. Кушніра, головним у цій ситуації є те, що 
відбувається спільне обговорення і пошук шляхів поставленої проблеми, тобто розв’язання її 
здійснюється не за допомогою вчителя, а в спільній інтелектуальній взаємодії [2: 10]. Отже, педагог, 
який спрямований на діалог з учнями у навчанні та вихованні, шукає оптимальний зміст діяльності через 
діалог з учасниками педагогічного процесу. 
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Важливим фактором організації діалогічної взаємодії, на нашу думку, є вміння майбутнього вчителя 
навчитися встановлювати контакти, налагоджувати "продуктивну комунікацію", яка базується на 
взаємній повазі та довірі. 

Досліджуючи питання комунікативної компетентності молоді як однієї з передумов досягнення 
життєвої мети Т. Вольфовська зазначає, що "діалогічна взаємодія "вчитель – учень" допомагає молоді 
оволодівати засобами адекватного вираження емоцій, уникати агресивної поведінки, орієнтуватися на 
розв’язання конфлікту" [3: 14-15]. Джерелами конфліктів є суперечності, які виникають там, де є 
непорозуміння у поглядах і позиціях. На її думку, прийоми досягнення взаєморозуміння між 
співрозмовниками полягають у розвитку комунікативної компетентності, яке передбачає певні знання 
норм і правил поведінки, характерних для ситуації спілкування, в які доводиться вступати 
співрозмовникам; уміння підпорядковувати свою поведінку існуючим правилам спілкування; вміння 
слухати співрозмовника і висловлюватися, проявляючи розуміння протилежної позиції. 

Поняття "діалогічна взаємодія" містить іще одну важливу рису: знання, що були отримані в процесі 
діалогу студента з викладачем або з іншими студентами, не є кінцевою метою для обох сторін, а стають 
особливим моментом їх активності, що дозволяє вийти за межі знайомого матеріалу. Отже, спільний 
пошук істини є засобом інтелектуального розвитку учасників діалогу. Діалогічна взаємодія між 
викладачем та студентом повинна проявлятися у створенні інформаційно-пізнавальної суперечності між 
раніше засвоєними знаннями та новими практичними умовами їх використання. Це спонукає студентів 
до участі у постановці проблеми, її розв’язання, засвоєнні нової інформації. Спільне вирішення 
проблемної ситуації сприяє формуванню у студентів умінь та навичок самостійної пізнавальної 
пошукової діяльності. 

Нами було виявлено, що вміння вести діалог – одна з найважливіших характеристик людини. У цьому 
випадку йдеться про належні вміння діалогічної взаємодії, знання "технік спілкування", майстерне 
володіння прийомами та засобами, тактовне та доцільне їх використання в діалогічному навчанні. 
Розглядаючи поняття "уміння діалогічної взаємодії", ми вважаємо за необхідне розкрити сутність 
поняття "педагогічні вміння". Уміння – це засвоєні людиною способи виконання дій, які забезпечуються 
сукупністю сформованих знань та навичок. 

Педагогічна діяльність реалізується у процесі співпраці вчителя та учнів. Для того, щоб взаємодія 
учасників навчально-виховного процесу була успішною, вчитель має майстерно володіти педагогічним 
тактом. Поняття "педагогічний такт" і "тактовність" – не тотожні, оскільки перше пов’язане з почуттям 
міри у взаємодії з учнями, а друге – це властивість особистості. Тактовність виховується і вважається 
здібністю, яка переходить у звичку дотримуватися вимог культури спілкування. Учитель не має права 
допускати дії та слова, які можуть бути неприємними для співрозмовників. 

Педагогічні уміння розкрила Н. Мойсеюк, але розглянула їх в органічній єдності з поняттям 
"професійна компетентність". На її думку, ці уміння педагог може здійснювати, якщо має необхідні 
теоретичні знання. До комунікативних умінь вона відносить перцептивні (тобто ті, що допомагають 
розуміти співрозмовника); педагогічного спілкування; педагогічну техніку. Дослідник вважає, що названі 
вище уміння дозволяють педагогові  взаємодіяти з учнями в різних ситуаціях. Так, перцептивні "уміння 
допомагають розуміти інших (учнів, учителів, батьків). Для цього необхідно вміти проникати в 
індивідуальну суть іншої людини, визначати її ціннісні орієнтації, які знаходять вираження в її ідеалах, 
потребах, інтересах, у рівні домагань. Крім того, необхідно знати наявні в учня уявлення про себе" [4: 
152-153]. 

Особливу увагу Н. Мойсеюк приділила педагогічній техніці вчителя, оскільки від володіння нею 
залежить формування різноманітних умінь взаємодії: "Педагогічна техніка є сукупністю умінь і навичок, 
необхідних для стимулювання активності як окремих учнів, так і колективу в цілому. До неї входять 
уміння обирати правильний стиль і тон у спілкуванні, керувати увагою учнів, темпом їх діяльності" [4: 
153]. 

Дуже важливим умінням для педагога визнано рівень його мови, а саме: "правильну дикцію, 
поставлений голос, ритмічне дихання, розумне приєднання до мови міміки і жестів" [3: 153]. 

До педагогічних умінь Н. Мойсеюк відносить також управління своїм тілом; регулювання психічного 
стану; уміння викликати "на замовлення" різні почуття; володіння "технікою інтонування" та інші. 

Зазначені вище вміння належать до вмінь педагогічної техніки, які автоматично не виникають. З ними 
майбутній учитель має ознайомитися в період навчання у вузі оволодіти й удосконалювати свою 
майстерність у подальшому процесі спілкування з учнями в реальній педагогічній діяльності. Такий 
досвід успішної взаємодії здобувається вчителями в ході спільної діяльності з учнями на уроках і в 
позаурочній діяльності. 

Розкриваючи основи педагогічної діяльності, І. Сергєєв до педагогічних умінь відніс інтелектуальні, 
рефлексивні, творчі, пошукові (дослідницькі), менеджерські, комунікативні, презентаційні, а також 
уміння співпрацювати в різних видах діяльності. Науковець відзначає, що у процесі педагогічної 
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взаємодії з учнями вчитель має проявити достатній рівень сформованості вищезазначених умінь [5: 126 – 
129]. 

Ми вважаємо за доцільне звернути увагу на уміння вчителя співпрацювати, оскільки вони є, на наш 
погляд, важливими для успішної організації діалогічної взаємодії. Співпраця педагога з учнями включає 
в себе наступні вміння: взаємодіяти з будь-яким співрозмовником; надавати допомогу учням у групі в 
процесі розв’язання певної задачі; знаходити і коригувати помилки інших у групі.  

До комунікативних умінь дослідник відносить наступні уміння: ініціювати взаємодію (тобто вступати 
в діалог, задавати питання тощо); вести дискусію; відстоювати свою думку; знаходити компроміс. 

Якщо в період навчання у вищій школі майбутній педагог не навчився знаходити спільну мову, 
аргументовано відстоювати свою точку зору, використовувати прийоми узгодження власної думки з 
думкою співрозмовника (поступатися в деяких випадках своїми думками), то у нього будуть виникати 
певні труднощі у майбутній практичній діяльності. 

Сформованість вищезазначених умінь тісно пов’язана з потребою встановлення гуманних стосунків із 
учнями, що потребує від учителя застосування названих умінь. Проте майбутній педагог повинен знати, 
що виправляти помилки учнів, які вони допускають у процесі спілкування, необхідно таким чином, щоб 
не принижувати особистість учня, не викликати у нього бажання уникати взаємодії з педагогом. 

Серед умінь діалогічної взаємодії важливими також є презентаційні вміння, зокрема уміння 
здійснювати самопрезентацію. Правильна самопрезентація педагога (особливо в діалозі) визначає 
успішність здійснення процесу спілкування, від неї залежать перші враження учнів про особу вчителя. 

Розглядаючи шляхи формування комунікативної культури, І. Тимченко підкреслює, що для 
організації продуктивної комунікації педагог повинен уміти налагоджувати та підтримувати контакт із 
співрозмовником, виражати ставлення до того, що відбувається, переконувати, відстоювати свою точку 
зору, приймати рішення, керувати діалогом, досягати поставленої мети [6: 25]. 

На нашу думку, дослідниця підкреслила дуже важливе вміння педагога здійснювати ініціативу в 
діалогічній взаємодії з учнями, оскільки саме це вміння дозволяє непомітно для інших керувати 
діалогом. 

Успішна взаємодія педагогів з учнями дозволяє останнім спостерігати за уміннями спілкуватися, що 
призводить у взаємодії з учнями до оволодіння певними прийомами спілкування. Якщо необхідно, учень 
не боїться брати ініціативу проведення диспуту (тематичного діалогу, дискусії тощо) на себе. 

Досить важливим умінням педагога спілкуватися визнано комунікативно-мовленнєву культуру. 
Досліджуючи проблему формування комунікативної культури студентів у процесі вивчення предметів 
гуманітарного циклу, І. Тимченко виділяє два основних компоненти: культуру мовлення та культуру 
спілкування. Культура мовлення, на її погляд, поєднує мовні та мовленнєві навички, які необхідні для 
контакту з іншими людьми. Культура спілкування являє собою сукупність якостей, які дозволяють 
людині досягти своєї мети в процесі комунікації [6]. 

На нашу думку, для вчителя уміння логічно висловлювати свою точку зору, стисло і виразно 
висловлювати власні думки в ході діалогічної взаємодії з учнями потребує формування цієї мовленнєвої 
якості ще в період навчання у вузі. Проте у своїй подальшій діяльності він має не тільки постійно 
удосконалювати названі уміння, але й сприяти їх формуванню у своїх учнів. Досягнення такої мети 
можливе, якщо у практику роботи вищої школи впроваджувати інтерактивні технології навчання. 
Розглянемо деякі з них. 

У процесі вивчення дисциплін характерною є технологія проблемного навчання, яка передбачає 
створення проблемних ситуацій з метою розвитку пізнавальної діяльності студентів. Тобто студенти 
здобувають знання у процесі розв’язання проблемних ситуацій у групі, розвивають креативне мислення. 
Виявити проблему можна через постановку проблемного питання, представлення альтернативного 
судження, зіткнення різних систем культурних цінностей, протиріч тощо. У навчальному діалозі має 
зберігатися рівність позицій викладача і студента: вони обидва повинні шукати шляхи вирішення 
проблеми. Діалог викладача із студентами може розвиватись у неочікуваному для нього напряму. Проте, 
незважаючи на це, педагог має питаннями поглиблювати проблему, вибудовувати структуру діалогу. 

Технологія імітаційно-ігрового навчання передбачає використання дидактичних, рольових, ділових та 
інших ігор, системи тренінгів тощо. У процесі такого навчання студент учиться самостійно мислити, 
діяти, вести науковий диспут, адаптуватися в групі, розуміти мотиви й інтереси інших учасників гри, 
самостійно приймати рішення та взаємодіяти з іншими. 

Групові технології навчання дають можливість усім учасникам активно діяти, формувати навички 
співробітництва, діалогічного спілкування (зокрема, володіння прийомами активного слухання, 
вироблення загального рішення, розв’язання протиріч) та ін. 

Серед сучасних і, на наш погляд, найбільш цікавих для студентів інтерактивних методів можуть 
виступати такі: мозковий штурм, метод відсіювання ("тригірна техніка"), узагальнення ідей ("ідейна 
інженерія") тощо. 
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Мозковий штурм – це метод для використання досвіду учасників з метою розв’язання проблем та 
розроблення ідей. Такий процес включає дві стадії:  

1. Педагог пропонує студентам декілька альтернативних ідей щодо розв’язання проблеми. 
2. Студенти обирають найкращі (з їх позиції) ідеї, що були запропоновані, або висувають власні та 

намагаються їх здійснити. 
Метод відсіювання або "тригірна техніка" (з англ. trigger – пристрій, у якому напруги й струми 

змінюються на виході) також включає два етапи: 
1. Кожен студент має записати своє рішення проблеми у вигляді тез; учасники доповідають про 

свої списки ідей, при цьому однакові тези відсіюються. 
2. Після того, як усі ідеї були названі, проводиться аналіз та відбір найбільш оригінальних ідей. 
Метод узагальнення ідей (або "ідейна інженерія") враховує та опрацьовує у письмовій формі знання 

та ідеї групи студентів. Він реалізується у п’ятьох етапах: 
1. Визначення мети для розв’язання проблеми. 
2. Відбір учасників: обговорюють проблему ті студенти, які були завчасно ознайомлені з нею, а 

також ті, які не були ознайомлені. 
3. Аналіз труднощів: створюється група для аналізу проблеми, причин її виникнення. 
4. Збір пропозицій для розв’язання проблеми, який фіксується на картках. 
5. Складання програми заходів, де відбувається перевірка пропозицій, вони відсіваються та 

оцінюються учасниками обговорення. Результати зводяться до узгодженої програми дій. 
Таким чином, основою інтерактивних технологій навчання є взаємодія учасників процесу навчання, 

що здійснюється за допомогою методів, які активізують діалог між викладачем і студентами. Викладач 
виступає в ролі більш досвідченого організатора процесу навчання. Всі учасники процесу при цьому 
взаємодіють один з одним, спільно вирішуючи проблеми. Така атмосфера співпраці з розв’язання 
проблем є оптимальною для формування умінь і навичок, необхідних для професії педагога. 
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Е.И. Копица. Формирование умений диалогического взаимодействия будущих учителей и 
интерактивные технологии обучения. 

В статье рассматривается проблема  формирование умений диалогического взаимодействия будущих 
учителей как составная их профессиональной компетентности. Подчёркивается необходимость 

внедрения интерактивных технологий в практику работы высшей школы, применяя интерактивные 
методы обучения. 

E.I. Kopitsa. The Formation of Dialogical Interaction Skills of Prospective Teachers and Interactive 
Techniques of Training 

The author of the article considers the formation of dialogical interaction skills of future teachers as a 
component of their professional competence. Emphasized is the necessity of introduction of interactive 

techniques in work practice of a higher school applying interactive methods of training..
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ, ЗАСОБИ ТА ФОРМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 
ДИТИНИ У ПОЗАНАВЧАЛЬНИЙ ЧАС 

(у контексті Авторської школи О.А. Захаренка) 

У статті розглядаються можливості ефективної організації позанавчальної діяльності учнів на 
прикладі Авторської школи Олександра Антоновича Захаренка (село Сахнівка Корсунь-Шевченківського 

району Черкаської області); висвітлено значення цієї інноваційної педагогічної технології для 
самореалізації дитини як особистості. 

Питання щодо ефективної організації виховання учнів у позанавчальний час є актуальним і 
важливим. Важливість цього питання обумовлена тим, що традиційний навчально-виховний процес 
сучасної школи не може  повною мірою задовольнити потреб дитини і забезпечити достатній рівень її 
розвитку, тому що, по-перше, навчальні програми з різних предметів обмежують коло знань, що має 
отримати дитина; по-друге, сучасна класно-урочна система навіть у навчальних закладах нового типу не 
спроможна врахувати особливості кожної дитини в її прагненні до самореалізації як особистості. Крім 
того, хоч останнім часом усе частіше звучать слова про пріоритетне значення виховання в навчально-
виховному процесі, в більшості шкіл ці слова залишаються тільки закликами. "Те, чому вчителі 
фактично  навчають у школі, часто не має ніякого відношення до високоморальних декларацій, що 
записані в статутах шкіл, і вони нерідко розглядають алгебру чи англійську мову лише як необхідні 
етапи для отримання гарних оцінок під час здачі стандартних тестів. У навчальних програмах майже 
немає нічого такого, явно чи неявно вираженого, що могло би допомогти у вихованні людяності" [1]. Ця 
думка нашого зарубіжного колеги Уоррен А. Норда, викладача університету Північної Кароліни, 
директора програм з гуманітарних наук і загальнолюдських цінностей, підтверджує, що проблема 
моральності має загальний характер. Вирішенню цієї та інших проблем допомагає система 
позанавчальної діяльності учнів, яка в певній мірі забезпечує формування толерантної особистості, 
готової до співробітництва, сприяє розвитку здібностей до творчої діяльності, тобто система, що 
базується на принципах дитиноцентричної концепції виховання в контексті особистісно орієнтованої 
педагогіки, обґрунтованої І.Д. Бехом  [2]. 

У контексті реалізації Національної доктрини розвитку освіти України завдання нашого дослідження 
полягає в розробці культурно-виховуючого середовища сучасної сільської школи. Яскравим прикладом 
практичної реалізації такої системи є Авторська школа Олександра Антоновича Захаренка (с. Сахнівка 
Корсунь-Шевченківського району Черкаської області). Технологія навчально-виховного процесу 
Сахнівської школи ще до кінця не вивчена. Крім того, якоюсь мірою ця школа стала унікальним 
закладом, органічно поєднавши у своїй концепції елементи різноманітних педагогічних технологій: 
метод колективних творчих справ, розроблений І.П. Івановим; нова інтерпретація методу проектів 
Дж. Дьюі, який відомий з кінця ХІХ – початку ХХ ст. і розвивається в сучасних дослідженнях 
О.М. Коберника; ідеї А.С. Макаренка щодо організації учнівського самоврядування; роздуми 
В.О. Сухомлинського щодо співвідношення процесів навчання й виховання, ролі колективу для 
самореалізації особистості, значення трудового виховання; принципи гуманно-особистісної технології 
Ш.О. Амонашвілі; створення і педагогізація єдиного соціокультурного середовища, про що писав 
Т.С. Шацький; різноманітні експерименти щодо активізації навчального процесу, використання нових 
форм діяльності школи, як у французького педагога Селестена Френе. Таким чином, Авторська школа 
О.А. Захаренка була інноваційною ще в ті часи, коли цей термін ще не був настільки часто вживаним. У 
далекі 60-ті роки в Сахнівській школі розпочався процес, який можна умовно назвати "Літопис 
незвичайних справ". Що стосується особливостей організації навчально-виховного процесу цієї школи, 
то важко провести чітку межу між навчальним і позанавчальним процесом, їй завжди було притаманне 
поєднання задач навчально-виховного процесу і позашкільної освіти, оскільки будь-який проект може 
бути успішно реалізований тільки в тому випадку, коли учні мають міцні знання. І навпаки, бажання 
здійснити якусь мрію спонукає школярів до отримання необхідних знань. Педагоги завжди враховували, 
що найголовнішою умовою ефективної роботи має бути, по-перше, наявність мотивації у дитини, а по-
друге, ситуація успіху при виконанні будь-якого завдання. У Сахнівці намагалися створити умови для 
досягнення успіхів всіма учнями, розуміючи, що бути успішним – обов’язкова потреба кожної людини, і 
з’являється ця потреба з моменту усвідомлення дитиною себе як особистості. Це відзначав і 
В.О. Сухомлинський: "Даремна, безрезультатна праця і для дорослого стає осоружною, набридливою, 
безглуздою, а ми ж маємо справу з дітьми. Якщо дитина не бачить успіхів у своїй праці, вогник 
прагнення до знань згасає, в дитячому серці утворюється крижинка, яку не розтопити ніякими 
намаганнями доти, поки вогник знову не загориться; дитина втрачає віру в свої сили… " [3: 163]. Дитина, 
яка не може досягти успіхів у навчанні в силу свого інтелектуального розвитку або особливостей 
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сприйняття навчального матеріалу, почувається нещасною. А учень, у якого не сформовані мотиви на 
отримання знань і творчу діяльність при вивченні шкільних предметів, приречений на нудне існування в 
стінах навчального закладу. Такі учні часто знаходять для себе засоби реалізації особистості й власних 
домагань в асоціальних стосунках і діях. "У правопорушеннях і злочинах найяскравіше відбивається 
залежність наслідків від причин", – такої думки був В.О. Сухомлинський [3: 290]. Тим більш значимою 
стає проблема цільової і змістовної організації позакласної діяльності й учнівського дозвілля. У 
Сахнівській школі постійно підтримували вогник дитячої захопленості й зацікавленості незвичайними 
справами. Поєднуючи теорію і практику, учні 60-х років у позанавчальний час завзято майстрували то 
повітряну кулю, то дво- чи триступінчасті ракети, які запускали із шкільного "Байконуру", привезли в 
село з Черкас справжній літак з гвинтом і мотоциклетним двигуном. Пізніше збудували спеціальну 
установку для запуску великої ракети на сім двигунів. Користуючись тим, що кожній дитині притаманна 
допитливість і пристрасть до всього таємничого, в одному з навчальних кабінетів сконструювали 
"розумні двері" з кодовим замком, а кодом слугували відповіді до задач, які необхідно було розв’язати. 
Потім – створення обчислювальних машин "Ромашка" і "Ромашка-2" для самостійного виконання 
контрольних робіт. І хоч іноді траплялися невдачі при запуску ракет (на парашуті в капсулі спустилися 
миші й розбіглися, померла морська свинка, не витримавши перевантаження, в "розумних дверях" 
кодовий замок з часом зламався), але головна мета була досягнута – діти захопилися фізикою, 
астрономією, математикою та іншими науками. І ще одне досить вагоме досягнення, значення якого 
неможливо переоцінити: до всіх незвичайних справ почали приєднуватися батьки школярів, що було 
першим кроком до створення єдиного соціокультурного і виховуючого середовища села Сахнівки, 
центром якого стала школа. Саме школа визначала пріоритетні напрямки виховної діяльності, 
учасниками якої були не тільки учні та вчителі, а й батьківська громада, що включала в себе всіх жителів 
села. З упевненістю можна сказати, що виховний вплив шкільного колективу здійснювався і на доросле 
населення села. Це з очевидністю проявилося під час будівництва і створення експозиції Музею 
революційної, бойової і трудової слави. Діяльність учнів переросла рамки звичайної гурткової роботи і 
перетворилася на нескінченне свято праці, спілкування, єднання поколінь і відчуття успіху від 
здійснення поставленої мети. Такий підхід – виховання школярів у процесі реалізації захоплюючої, але 
конкретної мети – забезпечував комплексне вирішення виховних задач. Так, будівництво шкільного 
Музею сприяло формуванню і розвитку працелюбності, учні отримували перші уроки професійної 
майстерності, здобували навички колективної взаємодії; пізніше, створюючи експозицію Музею, вивчали 
історію свого краю, збирали матеріал про жителів Сахнівки, і саме така діяльність пробуджувала почуття 
патріотизму в юних сахнівчан. Робота пліч-о-пліч з батьками допомагала створенню абсолютно інших 
стосунків в категорії "батьки і діти": спільна мрія-мета, спільна робота і спільна радість після досягнення 
цієї мети – все це згуртовувало вчителів, учнів та батьків в один-єдиний міцний колектив. І тут доречно 
звернутися до роздумів В.О. Сухомлинського про ролі колективу для виховання особистості. Він 
стверджував, що колектив для людини має бути сферою вираження самого себе, полем, на якому можна 
показати себе в усій красі і величі. Мова йде не тільки про те, що кожен працює на благо колективу і 
суспільства, а й про те, що така діяльність духовно збагачує й оновлює всіх співучасників суспільно 
корисної справи. Для цього, як зазначав  

В. Сухомлинський, "потрібні такі основи, на які спирався б і першокласник, що тільки-но переступив 
шкільний поріг, і випускник-десятикласник, що обмірковує, зважує свій майбутній життєвий шлях, і 
сивий ветеран педагогічної праці з великим педагогічним досвідом" [4: 412]. О.А. Захаренко так 
пояснював мотиви такої діяльності, незвичної для звичайної сільської школи: "Створювалось все це не 
заради примхи або чисто зовнішнього ефекту,  а від необхідності зайняти дітей взимку і влітку, в дощ і в 
спеку цікавою, корисною справою. Зайняти так, щоб у них виросли крила, засяяли очі від бажання 
здійснити мрію, а потім – подарувати її людям. У цьому і вбачає педагогічний колектив основне завдання 
в трудовому вихованні і підготовці дітей до життя. Цей маленький "БАМ" став школою мужності, де діти 
щоденно пізнавали радість творчого суперництва, радість рекорду" [5]. А сутність педагогічної 
технології Авторської школи О.А. Захаренка полягає в тому, що процес виховання школярів відбувається 
в ході реалізації певної ідеї, мрії, яка захоплює і об’єднує всіх учасників навчально-виховного процесу: 
учнів – вчителів – батьків. Це, так би мовити, педагогіка конкретної мети. З цього приводу цікаву думку 
висловлював В.О. Сухомлинський: "Виховні ідеї треба вміти втілювати в тисячі різноманітних справ і 
при цьому завжди намагатися бачити перспективу розвитку колективу" [4: 447]. У Сахнівській школі 
переймалися не тільки проблемою становлення колективу, а й перспективами розвитку кожної 
особистості. Вирішенню цієї задачі сприяли як грандіозні справи на зразок створення Музею, 
будівництва Палацу здоров’я (з двома басейнами, музичним салоном і хореографічним залом), 
спорудження Криниці Совісті (в пам’ять про загиблих в роки голодомору), а й дрібні  порівняно з цим 
деталі шкільного інтер’єру,  наприклад, у шкільних корпусах по коридорах розставлені невеличкі 
столики з шахами і шашками, а в спортивному залі – величезні шахові фігури (для тих, хто звільнений 
від уроку фізвиховання). Як підсумок – на районних змаганнях з шахів шкільна команда зайняла перше 
місце, хоч спеціальною підготовкою не займалася. На особливу увагу заслуговують такі форми 
позакласної роботи, як випуск шкільної газети "Дівочі гори" і підготовка телепередач шкільної студії. 
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Неможливо переоцінити ту роль, яку відіграють засоби масової інформації в житті людини. Що 
стосується безпосередньої участі школярів у цій роботі, то слід відзначити широкі перспективи для 
розвитку творчих здібностей, художнього смаку, акторської майстерності, операторських умінь тощо; 
можливості для самореалізації особистості через різноманітні види творчої діяльності.  

  Досвід Авторської школи О.А. Захаренка переконливо доводить, що вихователь, який нестандартно 
й ефективно організовує роботу учнів у позанавчальний час, отримує багатий арсенал засобів всебічного 
розвитку особистості. У цьому зв’язку варто наголосити, що процес виховання в Сахнівській школі 
здійснювався на принципах діяльнісного підходу, будь-яка теоретична ідея знаходила відображення в 
практичній діяльності, через участь усіх бажаючих у реалізації запланованого проекту. За таких умов 
діти розвиваються гармонійно і цілеспрямовано, відповідно до індивідуальних потреб, здібностей і 
бажань. І тоді твердження, що всі діти народжуються здібними, стає аксіомою і не потребує доказів. А 
оскільки участь у виховному процесі є добровільною (адже мрію неможливо реалізовувати насильно!),  
то з упевненістю можна очікувати зростання рівня духовності кожної особистості окремо і колективу 
(учні + вчителі + батьки) в цілому. Л.М. Толстой колись висловив думку, що впливати на духовну 
діяльність силою – все одно що ловити промені сонця: чим би ви не затулили їх, вони завжди будуть 
зверху! Але у волі вчителя зробити так, щоб учні самі тягнулися до духовного джерела, як до сонця, 
разом з учителем! Олександр Антонович Захаренко в унікальній книзі "Енциклопедія шкільного роду" 
писав: "Колись одна газета назвала нас "Мрійники із Сахнівки". То істинна правда. Вчились і мріяли, 
завжди щось будували: то інтернат, то теплицю, то музей з обсерваторією і планетарієм, то спортивний 
комплекс, то літній, то зимовий басейн. Проводили лінійки, телепередачі. І мрійниками ми були, і 
реалістами – доводили задуману справу до завершення. Задумана мрія несла всіх на крилах впродовж 
усього навчального процесу, нанизуючи курси і предмети на єдиний стовбур, який називається 
знаннями. Непомітно проходили роки, не хотілось залишати школу, що стала для багатьох другою 
рідною домівкою… Школа – це постійне об’єднання маленьких душ навколо єдиної мрії, щоразу нової, 
щоразу захоплюючої і здійсненної. Так і велика держава України має об’єднатись навколо однієї, 
загальнолюдської ідеї!" [5: 13]. 

Ідеї О.А. Захаренка потребують більш широкого впровадження на теренах сучасної освіти України. Їх 
використання при проектуванні інноваційних педагогічних технологій дозволить суттєво підвищити 
ефективність навчально-виховної роботи на основі створення цілісного простору для гармонійного 
розвитку  і повноцінної самореалізації особистості кожного учня. 
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Крутенко О.В. Инновационные методы, средства и формы развития личности ребенка 
 во внеурочное время. 

В статье рассматриваются возможности эффективной организации внеклассной деятельности 
учащихся на примере Авторской школы Александра Антоновича Захаренко (село Сахновка Корсунь-

Шевченковского района Черкасской области);  определено значение данной инновационной 
педагогической технологии для самореализации ребенка как личности. 

Krutenko O.V.  Innovational Methods, Means and Forms of Developing a Child’s Personality during 
Extracurricular time. 

The item addresses the  effective ways  of organizing extracurricular activities of  students implemented in   A. 
Zakharenko Avtorska Shkola ( Author school) located in the village Sakhnovka, Korsun-Shevchenkivky District 
of Cherkasy Region). Defined  also is the importance of the innovative teaching technology facilitating  child’s 

personality potential. 
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ПЕДАГОГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК АСПЕКТ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ 
ПОЗАНАВЧАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ  

У статті розглядається педагогічне планування виховної діяльності як аспект удосконалення 
організації системи позанавчальної виховної роботи у вищому навчальному закладі. Автор обґрунтовує 

зміст, структуру та етапи педагогічного планування сучасної виховної роботи. 

Процес входження України до європейського освітнього простору зумовлює впровадження 
європейських норм і стандартів в освіті, науці і техніці нашої держави, поширенні власних культурних і 
науково-технічних здобутків в ЄС. Глибоке реформування, що відбувається в освіті, вимагає певних змін 
у змісті та організації системи позанавчального виховання у вищих навчальних закладах України. На 
сьогодні важливою умовою забезпечення ефективності виховного процесу є його педагогічне 
планування тому, що воно допомагає цілеспрямовано і чітко передбачати позитивні результати 
позанавчальної діяльності, надає виховній роботі систематичності, сприяє зростанню її дієвості. 

Пошуком шляхів організації позанавчальної діяльності у вищому навчальному закладі займаються 
вітчизняні вчені Б.З. Вульфов, Л.В. Кондрашова, І.М. Мельникова, С.О. Нікітчина, М.М. Поташник, 
М.І. Соловей та ін. Проблема планування та аналізу виховної роботи розглядалася в працях 
Л.В. Кондрашової, С.О. Нікітчиної, Г.І. Сороки, а модернізація системи виховної роботи  – у наукових 
дослідженнях Б. Дьяченко, Л. Руденко, Н. Терещенко, О. Омельченко, О. Франчук та інших науковців. 
Ряд ефективних шляхів удосконалення змісту і форм підготовки спеціалістів вищого навчального 
закладу визначають у науковій психолого-педагогічній літературі В.М. Олексенко, В.Ф. Орлов, 
О.Г. Ярошенко та інші .  

Детальне вивчення стану проблем та пошуку нових шляхів їх вирішення стає актуальним тоді, коли 
попередні рішення вже втратили свою значущість. Чим інтенсивніший розвиток, тим частіше з’являється 
потреба у розробці та впровадженні нових систем і технологій. Завданням нашого дослідження є аналіз 
педагогічного планування як аспекту вдосконалення організації системи позанавчального виховання у 
вищому навчальному закладі. 

У словнику "Професійна освіта" зазначається, що виховання – це процес цілеспрямованого і 
планомірного формування і розвитку світогляду, переконань і почуттів, волі і характеру, потреб і 
здібностей, моральних, трудових, естетичних та фізичних якостей людини, характерних рис особистості. 
формування духовності, культури та фізичних сил особистості студента, підготовка його до життя, 
активної участі у трудовій діяльності як фахівця [1: 45] 

На сьогодні перед закладами вищої освіти поставлено за мету виховання молодого покоління, 
формування цілісної особистості кожного громадянина України – як людини з яскраво вираженою 
національно-громадянською позицією і як високопрофесійного фахівця, зберігаючи та укріплюючи його 
фізичне та моральне здоров’я.  

Система виховної роботи у педагогічному вищому навчальному закладі повинна містити три 
взаємопов’язаних компоненти: 

• виховання в процесі навчання; 
• позанавчальна виховна діяльність; 
• громадська робота (превентивне виховання, включаючи підтримку здорового морально-
психологічного клімату в колективі, стиль взаємин).  

Поєднання всіх названих етапів у єдину систему вимагає цілеспрямованих, організованих зусиль з 
боку всього педагогічного колективу, громадських організацій навчального закладу, студентського 
активу та самих студентів.  

Велику роль у професійному становленні особистості майбутнього вчителя відіграє позанавчальна 
діяльність тому, що саме в ній студент може пізнати специфіку виховних ситуацій, типових для 
майбутньої професійної діяльності, навчитися знаходити правильні рішення у різноманітних ситуаціях, 
опиняючись в умовах, які є найближчими до майбутньої самостійної діяльності. Позааудиторна виховна 
робота як необхідна складова загального процесу виховання особистості у ВНЗ при педагогічній 
допомозі викладачів повинна бути скерована на ефективну організацію самостійної роботи студентів, 
цілеспрямовану організацію їх дозвілля, максимальне задоволення пізнавальних і культурних потреб 
молоді, всебічний розвиток індивідуальних творчих потенцій студентів. Ця робота проводиться у формі 
різноманітних заходів у групі, на факультеті, у вищому навчальному закладі; стимулює формування 
особистості майбутнього фахівця.  

На сьогодні одним із аспектів удосконалення організації системи позанавчального виховання у 
вищому навчальному закладі є педагогічне планування. Воно дозволяє звести в єдине ціле, погодити 



Н.Ю. Лізньова. Педагогічне планування як аспект удосконалення організації системи позанавчального виховання у 
вищому навчальному закладі 

175 

інтереси як студентського колективу вищого навчального закладу, так і конкретної особистості, що 
допоможе цілеспрямованому і чіткому передбаченню позитивних результатів виховної роботи, наданню 
їй систематичності, дієвості.  

Упровадження передових педагогічних технологій планування в практику роботи дає підстави 
стверджувати, що планування – один із методів виховної роботи, який дозволяє чітко, продумано 
організувати життєдіяльність колективу як усього закладу, так і окремої групи, включаючи кожного 
студента в особистісно-значущу, спортивно-оздоровчу діяльність, і відповідає традиціям навчально-
виховного закладу. Воно починається із всебічного і глибокого аналізу виховної роботи і визначення 
актуальних завдань педагогічного вузу на певний період з урахуванням можливостей їх виконання. 
Г.І. Сорока виділяє кілька етапів планування виховної роботи: 

1)  підготовчий (визначення предмета і відрізка часу, структурування предмета); 
2)  аналітичний (аналіз результатів і наявного досвіду, діагностика, узагальнення результатів 
аналізу); 
3)  моделюючий (цілепокладання, колективне планування, вибір змісту і засобів, прогнозування 
результатів, розподіл подій у часі); 
4)  заключний (вибір структури плану та його оформлення) [2: 13 ]. 
Якщо правильно підходити до організації планування, то план  є не просто формальним документом, 

а важливою і необхідною передумовою ефективного виховного процесу, що вказує на орієнтири 
діяльності, на їх зміст і обсяг та допомагає самому педагогу діяти відповідно до задуму; а планувати 
виховний процес – означає створити для студентської молоді таке сприятливе, комфортне середовище, в 
якому вони найповніше розкриють свій внутрішній світ та досягнуть успіхів. 

На нашу думку, система планування виховної роботи в педагогічному вищому навчальному закладі 
повинна включати: 

- план виховної роботи в університеті ( комплексний); 
- план організаційно-виховної роботи факультету; 
- план виховної роботи кафедри; 
- план виховної роботи зі студентами куратора академічної групи; 
- план роботи студентської ради ВНЗ; 
- план роботи студентського деканату факультету; 
- план роботи студентської ради гуртожитку; 
- семестрові графіки основних виховних заходів на всіх рівнях (ВНЗ, факультет, кафедра, академічна 

група). 
Варто звернути увагу на діючу ефективну адміністративно-виконавчу систему організації планування 

виховного процесу в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія 
Сковороди. Згідно з Положенням про виховну роботу цього вищого навчального закладу (від 12 
листопада 2003 р.) загальновузівський річний план виховної роботи формується з планів виховної роботи 
кафедр та факультетів і затверджується ректором Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія 
Сковороди; річні плани виховної роботи загальноуніверситетських та факультетських кафедр 
укладаються професорсько-викладацьким складом і затверджуються їх завідувачами; річні плани 
масових, групових та індивідуальних заходів з виховної роботи факультету затверджуються деканом за 
поданням заступника декана з виховної роботи з урахуванням пропозицій кафедр, органів 
самоврядування студентів, інших підрозділів університету; плани виховної роботи зі студентами, що 
мешкають у гуртожитках, складаються безпосередньо органами студентського самоврядування та 
кураторами гуртожитків і є окремим розділом плану виховної роботи ВНЗ. На засіданнях кафедр, 
факультетів, Вченої ради Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені 
Григорія Сковороди періодично заслуховується та аналізується план виховних заходів. 

До планів виховної роботи вищого навчального закладу можуть включатись такі ефективні форми 
роботи: 

- доповіді, лекції, диспути (на культурно-етичні, естетичні, молодіжні проблеми), конференції, круглі 
столи; 

зустрічі з ветеранами і героями війни, праці; 
зустрічі з представниками та студентами інших вищих навчальних закладів; 
- вечори-зустрічі з відомими людьми – науковцями, митцями та ін.; 
- святкування ювілейних дат різних рівнів;  
- вечори відпочинку, гумору, літературні вечори, дискотеки; 
- конкурси, вікторини, КВК; 
- екскурсії в музеї, відвідування кінотеатрів, поїздки в театри; 
- дні факультетів, відкритих дверей, рідної мови (чи спеціальності за навчанням); 
- спортивні змагання, ігри, спортивні чемпіонати; 
- презентація творчих здобутків студентів та викладачів; 
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- Міжнародний День Студента; 
- різноманітні психологічні тренінги (на рівні академічної групи чи факультету); 
- виставки нових надходжень у бібліотеку тощо. 
Річний план виховної роботи вищого педагогічного навчального закладу має виходити з глибокого 

аналізу діяльності професорсько-наукового і студентського колективів і орієнтувати їх на досягнення 
кінцевого результату в навчально-виховному процесі. 

Складати річний план та інші плани виховної роботи необхідно відповідно до цілого ряду вимог та на 
основі таких урядових документів, як Конституція України, Закон України "Про освіту", "Про вищу 
освіту", "Про фізичну культуру і спорт", Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI 
століття), Закон "Про мови України", Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, 
Національною програмою "Діти України", Концепцією виховання дітей і молоді в національній системі 
освіти, Загальною декларацією прав людини, Положенням про державний вищий заклад освіти, яке 
затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996р. № 1074, Методичними 
рекомендаціями до планування виховної роботи зі студентами у вищих закладах освіти ІІІ– ІV рівнів 
акредитації та іншими нормативно-правовими документами.   

Ми впевнені, що успішність виховної роботи залежить, насамперед, від її організації, планування, а 
потім від визначених педагогічних умов (серед яких найбільш вагомою є відповідність позиції 
особистості студента системі педагогічних впливів), педагогічною спрямованістю особистості педагога,  
від рівня соціальної активності та відповідальності особистості студента, рівня його педагогічних умінь 
та навиків тощо. Саме тому при  плануванні системи  виховного процесу потрібно враховувати не тільки 
систему педагогічних впливів, а й позиції студентів, їх інтереси, потреби, здібності. 

Вирішення питання вдосконалення організації позанавчальної діяльності потребує нових підходів до 
побудови виховної роботи. На наш погляд, запропонований варіант стратегії і тактики дає можливість 
підвищити ефективність позанавчального виховного процесу вищого навчального закладу. 

Подальше дослідження може бути спрямоване на розробку оригінальних тестових завдань, які дадуть 
можливість за короткий час визначити природжений талант особистості до організаційної діяльності; 
системи психологічних тренінгів за різними напрямами виховання на всіх рівнях (ВНЗ, факультет, 
кафедра, академічна група); сучасного методичного комплексу виховної роботи у вищому навчальному 
закладі. 
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Лизнева Н.Ю. Педагогическое планирование как аспект усовершенствования организации системы 
внеаудиторной работы высшего учебного заведения. 

В статье рассматривает педагогическое планирование воспитательной деятельности  как аспект 
улучшения организации системы внеаудиторной работе в вузе. Автор обосновывает содержание, 

структуру и этапы планирования современной воспитательной работы. 

Lizneva N.Yu.  Pedagogical Planning as an Aspect of Improving  the Organization of  Extracurricular 
Activities  in Higher Educational Establishments. 

The article considers pedagogical planning as an aspect of Improving  the organization of extracurricular 
activities  in  higher educational establishments as well as  its  contents, structure and stages. 
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС 

Стаття присвячена розкриттю можливостей і методичних прийомів організації позаурочної 
дослідницької діяльності старшокласників на основі аналізу понять "творча особистість", "творчі 
здібності", "збагачене освітнє середовище" і з'ясуванню ролі цієї діяльності у формуванні творчо 

розвиненої особистості. 

Завданням сучасної гуманістично-орієнтованої педагогіки є формування такого освітнього простору, 
яке забезпечує найбільш сприятливі умови як для різностороннього розвитку особистості й творчих 
здібностей кожної дитини, так і для виконання соціального замовлення на розвиток і формування 
інтелектуального потенціалу суспільства. Останньому  значною мірою сприяє створення в освітньому 
просторі умов для особистісно-орієнтованого навчання через соціально-орієнтовану систему управління 
науково-дослідницькою діяльністю учнів у позаурочний час. 

Сутність, природа творчості в теоретичній літературі тлумачиться неоднозначно. Узагальнюючи 
дослідження цього феномена (П.К. Анохін, О.М. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн, В.І. Шинкарук, С. Мідник, 
В.О. Моляко, Я.О. Пономарьов, Д.Б. Богоявленська, Н.С. Лейтес, М.А. Холодна, С.Д. Максименко, 
Д. Гілфорд, Ф. Баррон, Е. Торренс та інші), ми дотримуємося розуміння творчості як цілеспрямованої 
діяльності, яка створює в контексті даної культури нові й соціально значущі матеріальні та духовно-
моральні цінності. Саме через творчість здійснюється самореалізація людини. Особливості творчої 
особистості розкриті у працях З. Фрейда, А. Танненбаума, А. Адлера, А. Маслоу, Г. Оллпорта, 
Р. Ассаджиолі, О.Ф. Рибалко, К. Тейлор, Я.О. Пономарьова та інших. 

Найбільш чітко характерні риси творчої (креативної) особистості визначено, на нашу думку, в 
концепції Д.Б.Богоявленської, які вона поділяє на дві групи: 

1) інструментальні, до яких відносяться такі параметри:  
• специфічні стратегії діяльності (швидке засвоєння інформації, висока успішність дій, висунення 

нових цілей активності, винаходження нових способів діяльності);  
• індивідуальний стиль діяльності;  
• самодостатня система саморегуляції суб’єкта;  
• висока структурованість знань; 

2) мотиваційні, що включають такі параметри, як:  
• підвищена вибірковість, чутливість; 
• захоплення певною справою; 
• пізнавальна потреба; 
• зацікавленість парадоксальною інформацією; 
• неприйняття стандартних завдань і готових відповідей; 
• висока критичність; 
• прагнення до досконалості [1]. 
У сучасних дослідженнях підкреслюється, що наявність хоча б одного з виділених параметрів 

дозволяє констатувати певний рівень розвитку творчих здібностей особистості, здатність до 
інтелектуальної творчості. Дедалі більше усвідомлюється потреба зосередити особливу увагу на 
розв’язанні проблеми розвитку та формування творчих здібностей людини. 

Поняття "творчі здібності" має складну структуру. Дослідники (В.І. Андрєєв, І.Я. Лернер, 
Я.О. Пономарьов, О.І. Яковлєв та інші) виділяють різні його складові компоненти (мотиваційні, 
інтелектуально-логічні, інтелектуально-евристичні, самоорганізаційні здібності), які тісно пов’язані між 
собою і в процесі творчої діяльності відіграють певну роль. Але творчими, у вузькому значені слова є 
інтелектуально-евристичні здібності (здібність генерувати ідеї, висувати гіпотези, фантазувати, бачити 
суперечності тощо). 

Слід підкреслити, що у психології творчості існує щонайменше три основних підходи до проблеми 
творчих здібностей [2]: 

1. Інтелектуальні здібності є необхідною, але недостатньою умовою творчої поведінки. Головну роль 
у її детермінації відіграють мотивація, цінності, особистісні риси (А. Танненбаум, А. Олох, 
Д.Б. Богоявленська, А. Маслоу та інші). 

2. Творчі здібності є самостійним фактором, незалежним від інтелекту (Д. Гілфорд, К. Тейлор, 
Я.О. Пономарьов). 
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3. Високий рівень розвитку інтелекту передбачає високий рівень творчих здібностей і навпаки 
(Д. Векслер, Р. Уайсберг, Г. Айзенк, Я. Термен, Р. Стернберг та інші). 

Зведення проблеми людських здібностей до творчої особистості є найбільш продуктивним із 
педагогічної точки зору. Якщо інтелектуальна обдарованість не впливає безпосередньо на творчі успіхи 
людини (2), якщо у ході розвитку творчих здібностей (креативності) формування певної мотивації та 
особистісних рис передує творчим виявленням (1), то можна зробити висновок про існування особливого 
типу особистості – "людини творчої" (Д.Б. Богоявленська, В.М. Дружинін, Я.О. Пономарьов), – а отже, 
про можливість та необхідність створення особливого типу мікросередовища, сприятливого до 
розкріпачення творчих здібностей дитини,  формування та виявлення творчої особистості. 

Слід також відзначити, що певним синтезом психологічного та педагогічного підходів є деякі системи 
розвиваючого навчання, спрямовані на розвиток творчих якостей особистості. Їх авторами  є І.П. Волков, 
Г.С. Альтшуллер, І.П. Іванов, які розробили і здійснили технологію творчого розвиваючого навчання 
молодших школярів. У відповідності з нею послідовно формуються творчі здібності особистості на 
основі вільного вибору дитиною позаурочної діяльності. 

Так, І.П. Волков звертав особливу увагу на виявлення, врахування, розвиток творчих здібностей 
шляхом залучення школярів до різноманітної творчої діяльності з виходом на конкретний продукт; 
Г.С.Альтшуллер наголошував на необхідності навчати творчій діяльності та розв’язуванню 
винахідницьких задач, ознайомлювати з прийомами творчої уяви; І.П. Іванов наполягав на вихованні 
суспільно-активної творчої особистості, яка здатна примножити культурні здобутки, творчо підходити до 
будь-якої справи за межами уроку [3]. 

Отже, як свідчить поданий аналіз різних підходів до організації і здійснення творчої діяльності в 
позаурочний час, особливо актуальним є наголос на важливості використання різноманітних форм 
позакласної роботи у цілеспрямованому розвитку творчих здібностей школярів. Але, на нашу думку,  
слід особливо підкреслити, що урізноманітнення видів творчої діяльності учня в позаурочний час 
набуває найбільшого значення у підлітковому та ранньому юнацькому віці, коли визначальною 
характеристикою розвитку стає саморозвиток, самовиховання, самоактуалізація, самовизначення 
особистості. 

Тому мета статті – на основі аналізу понять "творча особистість", "творчі здібності", "збагачене 
освітнє середовище" розкрити можливості й методичні прийоми організації позаурочної дослідницької 
діяльності, спрямованої на формування творчої особистості учнів раннього юнацького віку. 

У ранньому юнацькому віці, коли творча активність набуває вигляду самостійного формування 
проблем і дослідницьких пізнавальних задач, зумовленого закономірностями психічного розвитку цього 
вікового періоду, значущість позаурочної діяльності зростає. Це виявляється в появі стійких 
особистісних інтересів, що робить дослідницьку активність умовою творчого перетворення вже 
засвоєних знань і саморозкриття особистості. О.М. Матюшкін наголошує, що творча активність є 
"джерелом і умовою особистісного росту підлітка і юнака, відкриття ним самого себе" [4]. 

Безумовно, однією з основних умов розвитку творчої особистості є взаємодія між зовнішніми та 
внутрішніми чинниками, між індивідуально-типологічними та віковими особливостями розвитку 
особистості й умовами, що створює суспільство. 

Психологи (Д. Саймонтон, В.М. Дружинін, Н.В. Хазратова) вважають, що основними 
характеристиками спеціально організованого, сприятливого для розвитку креативності середовища є 
високий ступінь невизначеності, предметно-інформаційне збагачення, представленість креативних 
зразків (умови для наслідування творчої поведінки), соціальне підкріплення творчості, упровадження 
позитивних елементів творчої поведінки, відсутність декларування регламентованої поведінки, 
демократичність відносин тощо. 

У педагогіці,  все більшого значення набуває створення освітнього середовища, яке найбільш повно 
задовольняє потреби особистісного розвитку учасників освітнього процесу. 

Основними інтегральними критеріями збагаченого освітнього середовища (ЗОС) є: 
• критерій насиченості середовища сенсорними стимулами; 
• насиченість різними видами діяльності; 
• насиченість середовища можливостями для пізнавальної діяльності особистості, для естетичної 

діяльності особистості, для творчої діяльності особистості; 
• ступінь свободи вибору особистістю різних видів діяльності; 
• оптимальна організація діяльності; 
• насиченість середовища взаємодією педагогів і учнів [5]. 
Концепція ЗОС і її реалізація у практичній діяльності освітніх систем дає великі можливості для 

підвищення ефективності освітнього процесу. 
У власному дослідженні реалізацію цієї концепції та врахування характеристик сприятливого для 

розвитку креативності середовища ми вбачаємо у створенні шкільних наукових товариств. Їх головним 
завданням є якісне оновлення змісту, форм і методів позаурочної освіти, створенні умов для підтримки 
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талановитої молоді, формування наукової зміни, задоволення потреб старшокласників у професійному та 
суспільному самовизначенні. Розкриємо зміст та методику роботи по формуванню творчої особистості 
старшокласників на прикладі діяльності наукового товариства "Пошук", що постійно діє при 
Криворізькому обласному ліцеї-інтернаті для сільської молоді (КОЛІ). 

Товариство "Пошук" займається організацією і проведенням ліцейського туру предметних олімпіад, 
Днів великої науки, залученням учнів до участі в різноманітних міських та обласних творчих конкурсах, 
роботою ліцейського інтелектуального клубу "ЛІК" та дискусійного клубу "Дебати". 

Творчою групою вчителів ліцею розроблені положення про: роботу наукового товариства "Пошук",  
проведення першого (ліцейського) туру предметних олімпіад,  проведення Днів великої науки та Днів 
мистецтв. 

Індивідуальну роботу зі здібною молоддю вчителі-предметники, наукові керівники здійснюють за 
такими етапами: 

вивчення основних наук →  творчий задум →  перетворення в план →  проведення дослідження 
→  втілення в матеріальну форму (науково-дослідницьку роботу) →  захист наукової роботи (участь у 
конкурсі) [6]. 

Урахування особливостей "психологічного віку", діагностика індивідуально-психологічних 
особливостей, інтересів і творчих здібностей потенційних учасників конкурсів-захистів у системі Малої 
академії наук (МАН), відстеження динаміки їх особистісного й когнітивного розвитку, 
психофізіологічних параметрів особистості й мотиваційних настанов, які здійснюються нами на етапі 
організації науково-дослідної діяльності. Ця робота дозволяє розподілити старших школярів-учасників 
МАН на три  групи. 

 Перша група: школярі, що володіють яскраво вираженими спеціальними здібностями і високим 
рівнем розумового розвитку, а також характеризуються достатнім ступенем сформованості відповідних 
особистісних новоутворень, стійкою внутрішньою мотивацією досягнення успіху в науково-дослідній 
діяльності. 

Друга група: школярі, що характеризуються яскраво вираженими спеціальними здібностями, високим 
рівнем розумового розвитку й відсутністю достатніх для тривалої і кропіткої дослідницької роботи 
мотиваційних і особистісних настанов. 

 Третя група: учні, що мають середній рівень розвитку спеціальних і пізнавальних здібностей, але 
вирізняються високим рівнем розвитку особистісних новоутворень, сильною й стійкою внутрішньою 
мотивацією до пошукової діяльності. 

Констатація відмінностей рівня пізнавальних здібностей, дослідницької мотивації й ступеня 
сформованості особистісних новоутворень у старших школярів-учасників МАН навели нас на думку про 
необхідність розробки педагогічно обґрунтованих, практично орієнтованих, враховуючих ці відмінності 
рекомендацій по вибору тематики науково-дослідних робіт учнів. 

У зв’язку з цим, вивчивши тематику досліджень учнів Дніпропетровського відділення МАН у секції 
"Математика" за останні три роки, ми розділили їх на три групи з точки зору глибини розгляду в них 
питань елементарної математики й ступеня використання методів вищої математики. 

1. Теми, що не виходять за рамки традиційної шкільної математики (наприклад, "задачі з 
параметрами", "квадратні рівняння", "розв'язання тригонометричних рівнянь"). 

2. Теми, де розглядаються різні напрямки вищої математики (наприклад, "теорія графів", "сферична 
геометрія", "побудова кривих другого порядку в просторі R2"). 

3. Теми, в яких представлено розгляд маловідомих розділів елементарної математики або задач 
прикладного характеру (наприклад, "математична модель задачі в басейні", "використання методів 
аналізу до використання задач економічного змісту", "конічні перерізи в алгебрі, геометрії, фізиці"). 

Ми вважаємо, що одним із важливих аспектів удосконалення способів і структури організації роботи 
школярів у системі МАН є психолого-педагогічне обґрунтування вирішення проблеми підбору 
рекомендацій до вибору тем дослідження, які оптимально відповідали б індивідуально-психологічним та 
особистісним особливостям старших школярів [7]. 

Зокрема, ми вважаємо, що учням першої із виділених нами груп слід пропонувати теми дослідження, 
що виходять за межі шкільної тематики. При цьому в залежності від їхньої математичної підготовки 
дослідження може проводитися в межах елементарної математики, а іноді може передбачати розгляд 
елементів вищої математики. У роботі з дітьми, які мають індивідуально-психологічні особливості, 
притаманні третій групі, необхідно вибирати напрямок дослідження безпосередньо пов’язаний зі 
шкільним курсом математики. По відношенню до учнів другої групи слід враховувати наступні моменти: 
пропонована тематика має сприяти формуванню мотиваційних і особистісних установок; зміст тематики 
не повинен бути легким і в той же час не бути одноманітним, який потребує великої роботи з науковою 
літературою; дослідження має відповідати інтелектуальному потенціалу й високим спеціальним 
здібностям учня. 
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Описана методика впроваджувалася в навчально-виховний процес КОЛІ протягом трьох останніх 
років. Такий підхід до організації науково-дослідної позаурочної діяльності старшокласників сприяє 
формуванню їх творчої особистості і дає певні результати. Так, результативність участі учнів ліцею в 
конкурсах МАН за останні три навчальних роки представлено на діаграмі (рис.1). 
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Рис.1. Участь і перемоги на конкурсах МАН 

Отже, суттєвим доробком нашого дослідження є розробка й апробація рекомендацій щодо створення 
збагаченого освітнього середовища в позаурочній діяльності з урахуванням вікових та індивідуальних 
особливостей психічного розвитку старшокласників через таку форму, як учнівське наукове товариство. 
Сподіваємося, що запропоновані рекомендації виявляться корисними для вчителів у процесі організації 
позаурочної дослідницької діяльності, спрямованої на формування творчої особистості учнів раннього 
юнацького віку. 

Подальшу розробку питання, що розглядається, ми вбачаємо у вивченні специфіки особистісно 
орієнтованої, науково-обґрунтованої організації позаурочної діяльності учнів у різних типах навчальних 
закладів та з урахуванням гендерних відмінностей учнів. 
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Ловьянова И.В., Шамне А.В. Формирование творческой личности старшеклассника  
во внеурочное время. 

Статья посвящена раскрытию возможностей и методических приёмов организации внеурочной 
исследовательской деятельности старшеклассников на основе анализа понятий "творческая личность", 
"творческие способности", "обогащенная образовательная среда" и выяснению роли этой деятельности 

в формировании творчески развитой личности. 

Loviyanova I.V., Shamne A.V. Shaping Сreative Personality of  Senior Pupils Extracurricularly. 

The article addresses  the  methods and ways of  organizing  senior pupils extracurricular research activity 
through analyzing  the notions of "creative personality", "creative abilities", "concentrated educational 

environment" and disclosing the role of the activity in shaping  creative  personality. 
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ЗАДАЧНИЙ ПІДХІД ЯК ПРОВІДНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 

У статті розглядається сутність задачного підходу у процесі формування творчої активності 
студентів музичних спеціалізацій.  

У науково-педагогічній літературі існують різні підходи до проблеми "задача". Так, можна відзначити 
плідну пошукову діяльність у цьому напрямі вчених Л.Ф. Спіріна, В.О. Сластьоніна, Д.М. Гришина, 
Л.М. Фрідмана, М.Л. Фрумкіна, Є.М. Турецького, М.А. Степинського, П.В. Конанихіна, Г.Л. Павлічкової 
та ін. Так, Л.Ф. Спірін, який багато років займається цією проблемою, дає визначення педагогічної задачі 
як усвідомлення суб'єктом педагогічної діяльності цілей навчально-виховної роботи, комплексу умов цієї 
роботи і проблем, що виникають. Однозначно – це й результат усвідомлення суперечностей між відомою 
метою роботи і невідомими шляхами досягнення цієї мети. Л.Ф. Спірін також вказує на дві сторони 
задачі: відомий зміст і невідомий зміст, тобто запитання. Він звертає увагу на те положення, що 
педагогічні питання пов'язані з виявленням сутності явищ виховання і навчання та шляхів досягнення 
певних педагогічних цілей [1]. 

Отже, застосовуючи індивідуалізацію навчання, слід враховувати змістовну та організаційну сторони 
навчального процесу. І. Унт визначає змістовну сторону як комплекс розвивальних завдань, які 
активізують навчально-пізнавальну діяльність, а щодо організаційної сторони, то автор вважає, що вона 
забезпечує прояви максимальної діяльнісної активності суб’єктів навчання [2: 14]. Змістовний бік 
процесу формування творчої активності майбутнього вчителя музики складають вправи проблемного 
типу, творчо-розвивальні завдання, тести.  

Формування творчої активності майбутнього вчителя музики засобами комп’ютерних технологій 
недостатньо розкрито у вітчизняній педагогіці, а разом з тим не визначено підходи до розвитку 
формування творчої активності, тому завданням нашого дослідження є аналіз задачного підходу та його 
можливостей у підготовці майбутнього вчителя музики  як творчого фахівця, який самореалізує себе у 
професійній діяльності. Дослідження проводиться у рамках завдань, поставлених комплексною 
програмою "Вчитель" і стратегічних напрямків розвитку освіти [3]. 

Робота викладача охоплює множину ситуацій, обставин, які переважно знаходяться у 
співузгодженому, нормалізованому стані. Однак зовнішній вплив, що включає в себе взаємодію педагога 
і студентів, не завжди може збігатися із внутрішніми умовами, станом майбутніх фахівців (наприклад, 
може негативно позначатися поганий вплив сім'ї або обставини, що склалися у групі). І, як наслідок, 
виникає розбіжність, неузгодженість у системі зовнішніх і внутрішніх чинників. Усунення подібної 
розбіжності є ніщо інше як процес розв'язання педагогом певної педагогічної задачі, котру можна уявити 
як мету його діяльності за певних умов [4: 15]. 

Саме таким чином тлумачиться поняття "задача" у психологічній літературі. При цьому задача 
включає в себе вимогу (мету), умови (відоме) і шукане невідоме, котре міститься у запитанні. Ці 
елементи перебувають у певних зв'язках та залежностях між собою, за допомогою яких здійснюється 
пошук і виявлення невідомих елементів через завдані. Під час пред'явлення задачі іншому суб'єкту вона 
набуває характеру логіко-психологічної категорії. 

Суб'єкт осмислює, переформульовує, доповнює задачу, шукає спосіб її розв'язання й тим самим 
включається у процес мислення [5: 19]. 

Поняття "задача" набуло широкого розповсюдження у психології мислення, психології навчання, 
психології виховання. Спираючись на теорію діяльності, у наукових працях був розвинутий такий підхід 
до характеристики задач, який дозволив тлумачити поняття "задача" як сукупність зовнішніх і 
внутрішніх чинників, що детермінують активність суб'єкта. Категорія "задача" охоплює не тільки 
зовнішні стосовно суб'єкта відношення, але й внутрішні для нього умови (в тому числі і ті, які прийняті 
ним ззовні, й ті, що сформульовані ним самим). Запропоноване нами означення "виховна ситуація" 
співвідноситься з таким тлумаченням поняття "задача". 

У наш час у зв'язку зі швидким розвитком системології спостерігається активне становлення 
загальної теорії задач як її складової. На думку Г.О. Балла, створюються необхідні передумови для 
ефективного використання задачного підходу. 

Розглянемо  роль категорії "задача" в педагогіці. Частіше це поняття вживається для опису певних 
форм навчального матеріалу і навчальних завдань. Поняття "задача" все більше проникає в дидактику 
[1]. З позицій системології задача описується як особлива система, обов'язковими компонентами якої є: 
а) предмет задачі, що знаходиться у стані пошуку; б) модель потрібного стану предмета задачі. Для 
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позначення задачі, що розглядається як своєрідна система, О. Дубасенюк пропонує термін "задачна 
ситуаційна система" [4: 32].  

На думку Г.О. Балла, задачна ситуація – це деяка сукупність об'єктів, що припускають системне 
уявлення у вигляді задачі. Задачна ситуація виникає у тому випадку, коли прагнення до будь-якої мети 
зустрічає перепони і виникає потреба їх подолати, що дозволяє досягнути поставленої мети [6: 29].  

Педагогічна задача, на думку Н.В. Кузьміної, усвідомлюється як задача, коли виконуються наступні 
умови: 1) у процесі педагогічної діяльності виникають певні утруднення, подолати які можна декількома 
способами; 2) висувається вимога знаходження оптимального способу досягнення бажаного результату із 
множини рішень, обирається одне, яке слугує критерієм; 3) має місце система обмежень при переході з 
одного стану в інший. Як обмеження виступають засоби, що обов'язково використовуються при 
розв'язанні задачі [7: 54] . Отже, процес розв'язання задачі можна уявити у вигляді пошуку виходу з 
проблемної ситуації або як процес досягнення мети. 

Проблемне навчання спрямоване на розвиток цілісної особистості, здатної самостійно оволодівати 
знаннями і творчо використовувати їх на практиці. Воно передбачає створення проблемної ситуації, 
розробку проблемних завдань, питань, які містять у собі приховане протиріччя. Відправним пунктом у 
процесі формування творчої активності виступає проблемна ситуація. Структурно вона поєднує три 
компоненти: 1) дія, що народжує пізнавальну потребу в новому; 2) те нове, що треба відкрити для 
виконання діяльності; 3) рівень знань і можливості суб’єкта (в тому числі творчих) [8]. Отже, 
зберігаються усі три сторони формування творчої активності майбутнього фахівця, на які спрямовані 
дидактичні умови. 

Усвідомлюючи рівень знань і ступінь невідомого, обмірковуючи свої можливості, студент розв’язує 
ту чи іншу проблему, що зацікавила його або стоїть перед ним, перетворюючись в активного суб’єкта 
діяльності. Проблема,  як вважає А. Алексюк,  приймається студентом лише тоді, коли вона спирається 
на наявні у нього знання і коли він починає розуміти, що їх недостатньо для розв’язання проблеми" [1: 
140]. Він долає труднощі, задовольняє свої пізнавальні інтереси. Таким чином, шлях до розв’язання 
проблеми лежить через розуміння індивідом власних здібностей, досягнутого рівня знань, бажання 
самовдосконалення і саморозвитку.  

Разом з тим, як визнає автор, не кожна проблемна ситуація стає проблемою чи проблемним 
завданням. А. Алексюк виділяє дві причини цього явища: пізнавальні питання можуть бути зрозумілими 
студентові за змістом, але недоступні для наступного пошуку; питання доступні, але не сприймаються 
студентом. Таким чином, можна зробити висновок: для того, щоб проблема була сприйнята майбутнім 
фахівцем, слід врахувати достатність його знань, рівень можливостей і мотиваційно забезпечити процес 
її постановки і розв’язання. 

Застосовуючи проблемні форми роботи, потрібно враховувати й те, що вони мають певне емоційне 
забарвлення, яке посилює пізнавальний інтерес, народжує нові мотиви, активізує пошук. Захопленість 
справою підвищує продуктивність діяльності, розвиває особистісні якості студента. 

Багато педагогів-дослідників, які розвивають тему проблемного навчання, згадують бінарні методи 
(за М. Махмутовим), що є для нашого дослідження вагомим підґрунтям. Ці методи відображають 
характер взаємодії "викладач – студент" і пов’язані з розумовою діяльністю студента та самою 
діяльністю, тобто із використанням засвоєних нових понять, дій, умінь, навичок на практиці. Бінарні 
методи спрямовані на активізацію мислення, пам’яті, пізнавальної самостійності. До них належать:  

ü метод повідомлення інформації та виконання;  
ü пояснювально-ілюстративний метод і репродуктивний;  
ü інструктивний та практичний методи;  
ü пояснювально-спонукальний і частково-пошуковий;  
ü спонукальний та пошуковий.  
Особливого значення для формування творчої активності набувають три останні парні методи.  

Метод повідомлення інформації та виконання поєднує в собі інформаційне забезпечення студентів 
музично-теоретичними поняттями з боку викладача і виконання практичних завдань суб’єктами 
навчання за зразком, на основі існуючого музично-теоретичного досвіду. Він передбачає актуалізацію 
знань з теорії музики, гармонії та втілення їх у практику без поглибленого осмислення. 

Пояснювально-ілюстративний метод полягає в узагальненні та розкритті викладачем сутності нових 
теоретичних понять на прикладах музичних зразків з метою усвідомленого засвоєння їх студентами. 
Репродуктивний метод (відтворюючий) націлений на встановлення студентами зв’язків між новими 
знаннями і попередніми, відтворення їх самостійно за зразком. 

Інструктивний та практичний методи проблемного навчання належать до активних методів і 
передбачають, з боку викладача, організацію практичної діяльності студента, а з боку студентів – 
опрацювання практичних навичок, умінь засобами усвідомленого аналізу музично-теоретичної 
інформації, виконання завдань на комп’ютері, нескладних імпровізацій. 
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Пояснювально-спонукальний метод викладання націлений на активізацію самостійних дій студента. 
Він характеризується частковим поясненням матеріалу і постановкою проблеми для самостійного 
оволодіння майбутнім учителем новими музично-теоретичними знаннями.  

Частково-пошуковий метод поєднує сприйняття інформації та індивідуальну творчу діяльність, у 
процесі якої студент самостійно долає всі (чи майже всі) етапи пізнавального шляху. 

Завдяки спонукальному методові активізується розумова робота студента у напрямку пошуковості, 
дослідництва, творчості. Цей метод, націлений на стимуляцію мисленнєвої діяльності, дозволяє керувати 
пізнавальною самостійністю, спрямовувати її у творче русло.  

Пошуковий метод характеризується тим, що студент сам розкриває сутність поняття, яке вивчається. 
Це означає, що він без допомоги викладача відкриває для себе нові знання, способи дій, оволодіває 
необхідними уміннями й навичками. Шляхом постановки та розв’язання проблем майбутній спеціаліст 
виходить на творчий рівень застосування знань. 

Таким чином, адаптовані в галузі фахової підготовки майбутнього вчителя музики бінарні методи 
проблемного навчання забезпечують співпрацю викладача і студента у напрямку формування його 
творчої активності, здійснюють саморозвиток майбутнього фахівця, а задачний підхід цементує схему 
педагогічної технології формування творчої активності майбутнього вчителя музики, яка містить 
принципи, дидактичні умови, пошукові ситуації, задачний метод.  

Перспектива задачного підходу у формуванні творчої активності майбутнього вчителя музики 
полягає у введенні засобів музично-комп’ютерних технологій (МКТ) у процес підготовки майбутнього 
фахівця. 
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Луценко В.В. Задачный подход как ведущее средство формирования творческой активности 
будущего учителя музыки. 

В статье рассматривается сущность задачного подхода в процессе формирования творческой 
активности студентов музыкальных специализаций.   

Lutsenko V.V.  Task-setting Approach as a Major Means of Shaping Creativity of Prospective Teacher of 
Music. 

The article considers the essence of task-setting approach in the process of shaping creativity of students 
majoring in music. 
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ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ДО ВІЙСЬКОВО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті проаналізовано  досвід залучення курсантів військового інституту до військово-
патріотичного виховання старшокласників. Визначено місце педагогічної практики як одного з 

необхідних елементів процесу формування педагогічних умінь у майбутніх офіцерів. 

Кардинальні зміни та трансформації, що відбуваються сьогодні у нашому суспільстві, надають 
особливої актуальності проблемам, пов’язаним з вихованням молоді. Поряд з іншими напрямами 
потребує більш пильної уваги проблема вдосконалення військово-патріотичного виховання майбутніх 
захисників Батьківщини. 

Аналіз військової історії дозволяє стверджувати, що міць армії залежить не тільки і не стільки від її 
чисельності, структури, рівня оснащеності сучасним озброєнням та військовою технікою. Значною 
мірою якість війська детермінована впливом таких чинників, як рівень професіоналізму 
військовослужбовців, патріотизм, державна ідеологія військової служби, місце та роль армії у державі та 
суспільстві. Навіть в епоху високотехнологічних війн актуальним залишається вислів Наполеона 
Бонапарта, що оцінював співвідношення значущості фактору фізичної сили до морального фактору як 
1:3. Погоджуючись з ним, відомий англійський військовий психолог Норман Коупленд стверджує: "Коли 
війна приймає затяжний характер, результат її вирішує моральна, а не фізична сила"[1: 10]. 

Унікальність військової діяльності полягає у тому, що функція захисту свого народу стоїть навіть 
вище за функцію власної безпеки. На це спроможна тільки зріла особистість, патріот, що реалізує себе у 
служінні Батьківщині. Тому головною метою військового виховання є формування у 
військовослужбовців готовності виконати свій обов’язок захисника рідної країни. Виконання цього 
завдання значно ускладнюється тим, що сьогодні спостерігається явний регрес у справі виховання 
молоді. Це зумовлено руйнацією радянської системи виховання та відсутністю на сучасному етапі її (як 
мінімум) адекватної заміни.  

За радянських часів виховання майбутніх воїнів носило загалом тоталітарно-агресивний характер, не 
враховувались національні особливості народів, завдання всебічного розвитку особистості фактично 
було другорядним на тлі головної мети – підготовки виконавця військово-професійних функцій. Тому 
сьогодні результатом процесу виховання майбутніх воїнів є формування стійких патріотичних почуттів, 
позитивної мотивації допризовної підготовки, шанобливого ставлення до армії, а головне поєднання 
гармонійного розвитку особистості із підготовкою до військової служби. Як зазначає Г.Д. Темко, 
найвагомішими факторами, що впливають на формування мотивації військової служби у майбутніх 
воїнів, є: усвідомлення високої соціальної значущості військової діяльності; умови організації служби; 
рівень стимулювання військової служби з боку суспільства й держави; рівень підготовленості до 
військової служби. Науковець робить слушний висновок: що більше інформований юнак про умови 
військової служби, чим повніше сформовано в нього практичні вміння, необхідні для майбутньої служби, 
то з більшим бажанням він іде до армії, бо впевнений в успішності служби у війську. Правильним, на 
наш погляд, є і заклик науковця до військових структур активніше включатись у процес військово-
патріотичного виховання, популяризацію української армії та військових знань[2]. 

Цікавий досвід роботи у цьому напрямі накопичено у Житомирському військовому інституті 
радіоелектроніки імені С.П. Корольова. Курсанти військового інституту приймають активну участь у 
заходах, спрямованих на військово-патріотичне виховання школярів. Під час таких занять курсанти 
розповідають учням про історію, бойовий шлях та традиції нашого ВВНЗ, напрями підготовки фахівців 
та умови вступу, особливості навчання та повсякденної діяльності, беруть безпосередну участь у 
заняттях з допризовної підготовки. Важливо, що у процесі підготовки до подібних заходів курсанти 
складають плани-конспекти майбутніх занять, готують технічні засоби навчання. Проводиться 
оцінювання та аналіз якості проведення занять зі старшокласниками. Як показує практика, особистий 
приклад курсантів, їх впевнені дії під час занять, стройовий вишкіл та підтягнутість, навіть яскраві 
емблеми та значки на уніформі справляють неабияке враження на учнів, що є майже їх однолітками. 
Таким чином, військово-патріотичні заходи мають подвійне навантаження: з одного боку, вони є етапом 
підготовки допризовників до військової служби, з іншого – залучення курсантів до цих занять є одним із 
елементів підготовки майбутніх офіцерів-радіоінженерів до військово-педагогічної діяльності. 

Незважаючи на велику кількість та важливість інших завдань, що стоять перед офіцером, одним із 
найголовніших компонентів його діяльності є навчання та виховання особового складу. Офіцер планує, 



Д.В. Миценко. Педагогічна практика як засіб підготовки курсантів до військово-педагогічної діяльності 

185 

організовує, контролює та оцінює навчально-практичну діяльність, безпосередньо виховує і навчає 
підлеглих, готує воїнів та військові колективи до успішних дій у бойових умовах, до виконання завдань 
бойового чергування в мирний час. 

Аналіз діяльності офіцера, – фахівця в галузі радіоелектроніки – свідчить, що головними завданнями 
для цієї категорії офіцерського складу є як безпосередня робота на радіотехнічній апаратурі, так і 
керування військовим колективом, навчання та виховання підлеглих. Визначальну роль у забезпеченні 
боєздатності відіграє військово-професійна підготовка особового складу, що безпосередньо обслуговує 
та експлуатує бойову техніку, злагодженість та навченість бойових розрахунків. Тому одним із завдань, 
що стоять перед вищим військовим навчальним закладом радіотехнічного профілю, є підготовка 
курсанта до ефективного виконання функцій педагога та керівника у майбутній професійній діяльності. 
Досягненню цієї мети повинна сприяти програма формування педагогічних умінь майбутніх офіцерів-
радіоінженерів. 

На основі аналізу досліджень проблеми вмінь, педагогічних умінь, розробок у галузі військової 
педагогіки нами було уточнено сутність терміна "педагогічні вміння" відповідно до специфіки діяльності 
військового радіоінженера. Ми розуміємо педагогічні вміння офіцера-радіоінженера як цілеспрямовано 
здобуту офіцером здатність до продуктивної військово-педагогічної діяльності, що базується на 
знаннях, навичках та досвіді. 

Основою формування та складовою вміння є знання. Багато науковців погоджується з 
формулюванням що "уміння – це знання в дії", проте не менш слушною є думка, що "знати ще не означає 
уміти". На думку В.А. Крутецького, не усі вміння утворені на основі знань. Науковець констатує, що такі 
рухові вміння, як уміння говорити, плавати, ходити тощо, набуваються шляхом вправ та тренувань, без 
опори на знання. Вчений наводить приклад: коли дитина вчиться ходити або говорити вона, здебільшого, 
не отримує попередніх знань про те, як це потрібно робити. Дитина набуває відповідного вміння у 
процесі виконання вправ, наслідуючи дорослих [3: 65]. Проте наведений виняток, на нашу думку, є 
підтвердженням постулату про знання як фундамент формування вміння. Як слушно вказує 
М.Д. Левітов, навіть у випадку, коли вміння набувається шляхом сліпого наслідування, йому передують 
знання, отримані шляхом спостереження за зразком. Крім того, такі вміння звичайно бувають 
недостатньо свідомими та кваліфікованими. Учений доходить висновку, що "без знань неможливе 
жодне, більш-менш кваліфіковане вміння" [4: 141]. Такий погляд, що є домінуючим серед сучасних 
психологів та педагогів, має велике значення. Цей факт зумовлює набуття знань як фундаменту та 
обов’язкового компонента побудови будь-якої системи спрямованої на формування вмінь. Знання як 
компонент уміння містять у собі: знання, що стосуються об’єктів дій (знання основ дій), які власне і є 
знаннями у традиційному розумінні (поняття, закони, теорії), та знання про обставини та способи дій. 
Таким чином, для того, щоб слугувати основою формування вмінь, знання повинні мати прикладний 
характер і бути максимально наближеними до їх практичного застосування. А одним із результатів 
процесу набуття умінь є формування суб’єктивної готовності до практичної реалізації знань. 

На жаль, такі вимоги не завжди задовольняються у процесі навчання майбутніх військових 
радіоінженерів. Так, сьогодні предмети психолого-педагогічного циклу вивчаються лише на четвертому-
п’ятому курсах військового інституту. Хоча підготовка майбутніх офіцерів до військово-педагогічної 
діяльності починається значно раніше. Великий вплив на формування педагогічних вмінь курсантів 
здійснюють такі фактори, як: виконання обов’язків молодших командирів, проведення занять у формі 
методичної практики, несення служби у складі добового наряду на відповідних посадах, проведення 
занять з військовослужбовцями строкової служби, першокурсниками та допризовниками. Під час цих 
заходів курсанти отримують первинний педагогічний досвід, виявляють прогалини у власній підготовці 
як педагога та вихователя, формують мотивацію щодо її покращення. Проте неозброєність курсантів 
психолого-педагогічними знаннями на початку цього процесу призводить до домінування методу спроб і 
помилок та емпіричного підходу, що істотно знижує ефективність процесу закладення підвалин 
педагогічної майстерності майбутніх офіцерів. Тому початковим елементом програми формування 
педагогічних вмінь є спецкурс "Основи педагогічної діяльності військового радіоінженера". 
Розробляючи програму спецкурсу, ми прагнули врахувати багатий досвід, що було накопичено 
вітчизняними педагогами у дослідженні проблеми професійної педагогічної підготовки майбутніх 
вчителів, результати наукового пошуку ряду військових педагогів та адаптувати його до особливостей 
підготовки майбутніх військових радіоінженерів. Програма спецкурсу містить матеріал про сучасні 
активні методи навчання, особливості їх застосування в процесі оволодіння складною радіоелектронною 
технікою та озброєнням, структуру педагогічної майстерності та елементи педагогічної техніки 
військового педагога, методики навчання окремим предметам військово-професійної підготовки, 
способи мотивації різних категорій військовослужбовців, передовий досвід військових педагогів. Проте 
головним завданням є не тільки засвоєння певної сукупності знань, а формування на їх основі власного 
стилю, своєрідного педагогічного почерку, розвиток педагогічного мислення. З цією метою у спецкурсі 
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застосовуються такі методи навчання, як мікровикладання, аналіз та розв’язання педагогічних задач, 
пов’язаних з майбутньою військово-професійною діяльністю, обговорення у малих групах, ділові ігри, 
створення проблемних ситуацій. 

Уключення курсанта у педагогічну діяльність, що відбувається під час проведення різних форм 
педагогічної практики, є обов’язковою, але недостатньою умовою для досягнення мети військово-
педагогічної підготовки. Як відомо, у світі існує багато людей з поганим почерком. Пишуть вони все 
життя, і, хоча не можуть поскаржитись на недостатність практики, їх почерк від цього не покращується. 
Цей приклад В.А. Крутецький використовує для висування вимог до тренувальних управ у певній 
діяльності, але, на нашу думку, не менш влучним є цей приклад у нашому випадку. Педагогічна практика 
повинна бути відповідним чином організована. Той, хто навчається, повинен чітко усвідомлювати,  яких 
саме результатів він повинен досягнути у процесі командирської та педагогічної практики, знати її 
проміжні завдання, бути мотивованим щодо досягнення її мети. Важливу роль відіграє також контроль та 
оперативне керівництво педагогічною практикою, аналіз досягнень та недоліків, що були виявлені під 
час її проведення. 

З метою оптимізації процесу набуття майбутніми офіцерами педагогічного досвіду ми пропонуємо 
рейтингову форму оцінювання всіх видів командирської та педагогічної практики курсантів. Рейтингове 
місце розраховується за допомогою кваліметричного методу та залежить від оцінки певного елемента 
педагогічної практики з урахуванням його коефіцієнта вагомості. Оцінювання проводиться за допомогою 
спеціально розроблених бланків оцінки, які заповнюються, в залежності від виду практики, викладачами, 
командирами курсантських підрозділів та одногрупниками курсантів. Курсантам пропонується також і 
самостійно оцінювати власні дії за тією ж методикою.  

Оцінювання у будь-якому виді людської діяльності є фактором, що безпосередньо впливає на її 
ефективність. Існуючу систему оцінювання ми навряд чи можемо назвати задовільною, а відомий 
грузинський педагог-новатор Шалва Амонашвілі навіть назвав її "костуром для кульгавої педагогіки"[5: 
23]. Його думку  тою чи іншою мірою поділяє чимало науковців, що стало причиною активних 
досліджень у сфері педагогічної діагностики. Ми пропонуємо перенести акцент в оцінюванні 
педагогічної діяльності курсантів з традиційного на самооцінку та колективне оцінювання. За таким 
підходом воїн стає активним учасником навчально-виховного процесу, дійсним, а не декларативним 
суб’єктом навчання. На думку В.В. Ягупова, самооцінка формує мотивацію навчально-пізнавальної та 
військово-професійної діяльності, сприяє гуманізації та демократизації військово-дидактичного процесу, 
перетворює процес навчання на співробітництво між військовим педагогом та воїном, сприяє розвитку 
особистості військовослужбовця, є джерелом і спонукальною силою особистісно орієнтовного навчання 
[6: 286]. 

У рейтингу ми враховуємо результати методичної практики курсантів, проведення занять з 
курсантами молодших курсів, військовослужбовцями батальйону забезпечення, військових частин 
гарнізону, допризовною молоддю, виконання обов’язків на керівних посадах у складі варти та добового 
наряду, результати стажування у військах та на посадах молодших командирів курсантських груп. 

Таким чином, участь курсантів у військово-патріотичному вихованні старшокласників займає своє 
місце у системі заходів, спрямованих на вдосконалення психолого-педагогічної підготовки майбутніх 
офіцерів. Крім того, школярі мають можливість ознайомитись зі специфікою військової служби, набути 
первинних військово-професійних умінь. На нашу думку, в сучасних умовах, коли українська армія 
переходить до контрактного способу комплектування, роль подібної роботи стає дедалі важливішою. 
Основу сержантського та солдатського складу Збройних Сил України складатимуть люди, що свідомо 
обрали професію військового. Крім того, сьогодні майже всі військовослужбовці за контрактом (крім 
жінок-військовослужбовців) є колишніми солдатами строкової служби. Рішення про обрання професії 
військового здійснювалось під впливом інформації та вражень, що були отримані під час власної 
строкової служби. Але у недалекому майбутньому, як це передбачає зокрема "Державна програма 
переходу Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями, які проходять службу за 
контрактом", джерелом поповнення рядів професійних військових стане виключно цивільна молодь. 
Тому для військових частин та установ робота в галузі військово-патріотичного виховання молоді та 
пропаганди військової служби стає одним із найважливіших завдань, внеском у власне майбутнє. 
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Мыценко Д.В. Педагогическая практика как средство подготовки курсантов к военно-
педагогической деятельности. 

Анализируется опыт привлечения курсантов военного института к военно-патриотическому 
воспитанию старшеклассников. Определяется место педагогичной практики как одного из 
необходимых элементов процесса формирования педагогических умений у будущих офицеров. 

Mytsenko D.V. Teaching Practice as a Way of Training Cadet’s to Military-pedagogical Activity. 

 The article analyses the experience of involving  cadets of the military  institute  to military and patriotic 
education of senior students. Defined also is the role of  teaching  practice as a key  aspect  of shaping teaching  

skills of prospective active service  officers. 
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КРАЄЗНАВСТВО ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ПІДЛІТКІВ 

Розглядається проблема системної підготовки майбутніх учителів біології до розвитку пізнавальних 
інтересів підлітків засобами шкільного краєзнавства. 

На шляху становлення незалежної України держава й суспільство спрямовують свої зусилля на 
створення умов для всебічного розвитку та самоорганізації кожної особистості як патріота і громадянина 
України, тому актуальною є проблема професійної краєзнавчої освіти студентів. Краєзнавча освіта  як 
один із важливих засобів створення культуротворчого середовища в навчально-виховному процесі 
відкриває школярам і студентам навколишній світ з усією багатогранністю складних взаємовідносин 
природи, суспільства й особистості, задовольняє потреби в самопізнанні, самореалізації, сприяє 
формуванню особистісних якостей та ціннісних орієнтацій, у тому числі – розвитку пізнавальних 
інтересів. У нормативно-правових матеріалах освіти визначається стратегія розбудови краєзнавчої 
освіти, оскільки вона у змозі формувати стійкий пізнавальний інтерес, який глибоко зачіпає не лише 
емоційну, але й інтелектуальну та вольову сфери людини, викликає прагнення до мислення, до 
інтенсивної пізнавальної діяльності. Проблема краєзнавчої освіти знаходила відображення в ідеях  
зарубіжних та вітчизняних мислителів і педагогів (Демокрита, Аристотеля, Я.А. Коменського, 
Г.С. Сковороди, Ж.-Ж. Руссо, Т.Г. Шевченка, В.О. Сухомлинського). 

Суттєвий внесок у вирішення ідей краєзнавства як педагогічного феномена зроблено 
М.С. Грушевським, М.П. Драгомановим, М.І. Пироговим, І.І. Срезневським, К.Д. Ушинським та іншими. 
Питання про знання краю народом, зокрема молоддю, хвилювало В.Б. Антоновича, Н.П. Дашкевича, 
Н.В. Молчановського. 

Теоретико-методичні засади освітнього краєзнавства у своїх працях розробляли О.С. Барков, 
В.В. Борисов, М.П. Мілонов, А.В. Даринський, Ю.Ф. Кононов, В.П. Корнєєв, М.Ю. Костриця, 
М.В. Левківський, А.М. Разгон, М.Г. Стельмахович, І.Т. Прус, А.Й. Сиротенко, В.В. Обозний та інші. 

Педагогічні основи шкільного краєзнавства, особливо дидактичний аспект, знайшли відображення у 
працях  М.П. Откаленка та О.Я. Савченко. 

Проблема професійної підготовки майбутнього вчителя засобами краєзнавства висвітлена в 
дослідженнях А.С. Архангельського, Л.П. Вовк, В.П. Білозерцева, В.І. Євдокимова, В.І. Бондаря, 
В.О. Кан-Калика, В.М. Мадзігона, В.І. Маслова, С.Д. Максименко, О.Г. Мороза, В.В. Сагарди, 
В.О. Семиченко, С.О. Сисоєва, М.І. Шкіля, М.Д. Ярмаченка та інших. 

У контексті вивчення загальних основ навчально-пізнавальної діяльності студентів В.К. Буряком, 
І.Д. Бехом, С.У. Гончаренко, О.А. Дубасенюк, В.Н. Кузьміною, М.Б. Євтух, Ю.А. Конаржевським та 
іншими фрагментарно з’ясовувались окремі аспекти проблеми. 

Мета нашої статті, що є частиною дисертаційного дослідження, – з’ясувати, як використання 
краєзнавчого матеріалу на уроках біології спеціально підготовленими студентами — стимулювало 
розвиток пізнавальних інтересів підлітків і, як наслідок, сприяло зростанню успішності.  

Спрямована на розвиток пізнавальних інтересів краєзнавча освіта студентів визначається як система 
змістовно-теоретичного та організаційно-методичного забезпечення професійно-педагогічної діяльності 
з урахуванням особливостей того чи іншого регіону. Позитивне, емоційно пошукове ставлення 
особистості студента до предметів і явищ дійсності краєзнавчого характеру сприяє розвитку 
пізнавальних інтересів їх майбутніх учнів. 

Спеціальну підготовку студентів вузу забезпечує організаційно-методична система, яка базується на  
інтегрованому підході, що включає вивчення загальноосвітнього, психолого-педагогічного та 
спеціальних циклів, а також спеціально орієнтованого  циклу краєзнавчих дисциплін на всіх рівнях 
підготовки вчителя. 

У процесі вивчення "Шкільного курсу біології та методики його викладання" студенти до кожної 
теми підбирали матеріали краєзнавчого характеру, враховуючи його змістове значення та вікові 
особливості учнів. Більш глибоко проблеми впливу краєзнавства на розвиток пізнавальних інтересів 
школярів вивчалися в ході роботи над курсовими й дипломними роботами. 

На основі зібраних даних у Житомирському міському колегіумі було проведено експеримент, метою 
якого було з'ясування вплив краєзнавчого матеріалу на розвиток пізнавальних інтересів учнів. Для 
дослідження було визначено два класи з однаковим рівнем підготовки з предмета. В одному класі під час 
викладання матеріалу з біології використовувався краєзнавчий матеріал. В іншому класі викладання 
теми здійснювалося традиційно. Результати тематичної атестації показали, що в експериментальному 
класі середній показник рівня засвоєння знань склав 9,3 бала. 

Результати контрольного класу, тобто класу, де було традиційне навчання, — 8,6 бала. 
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Отримані результати переконують у тому, що використання краєзнавчого матеріалу доцільне та 
необхідне і дійсно викликає інтерес до предмета, а це сприяє підвищенню успішності учнів. 

Наприклад, під час вивчення теми "Дихання" використовувався такий краєзнавчий матеріал. 
Житомирщина вважається однією з областей, де надзвичайно несприятлива ситуація у плані 

захворюваності на туберкульоз не лише із причини соціально-економічних факторів, а й через 
послаблення імунітету в людей унаслідок чорнобильської трагедії. Серед тих, хто найчастіше хворіє на 
туберкульоз, жебраки та малозабезпечені становлять 0,5%, ув'язнені – 10-20%, алкоголіки – 20-50%, 
особи, що не мають житла, – 10-15%. У місті чимало робиться для подолання туберкульозу. Зараз існує 
12 флюорографів, за допомогою яких ведеться посилена робота щодо виявлення всіх хворих. Їх у ході 
планових виїздів пересувного флюорографа щорічно виявляють до 800 чоловік. Через те, що туберкульоз 
найбільш поширений у виправних закладах МВС, з ними встановлено контакти, щоб ті, хто з них 
виходить, одразу потрапляли під контроль медиків. У дитячому відділенні відремонтовано 
протитуберкульозний диспансер, відкрито 2 санаторії, де особливу увагу приділено дітям, хворим на 
туберкульоз. 

Усі протитуберкульозні заклади добре оснащені необхідними ліками та харчуванням, адже калорійна 
їжа – один з основних елементів лікування. 

Відкрито стаціонар для денного лікування хворих при протитуберкульозних диспансерних 
відділеннях у Житомирі, Коростишеві, Новограді-Волинському, діяльність яких спрямована на 
подолання кризової ситуації з туберкульозом і СНІДом. Усі протитуберкульозні заклади нараховують 
більше 3000 сестер милосердя у центрах та кімнатах медико-санітарної допомоги, які надають хворим 
реальну підтримку. Особливу увагу приділяють профілактиці. 

Ще одне небезпечне захворювання – дифтерія, гостра інфекційна хвороба, яка характеризується 
запальним процесом у гортані й трахеї з утворенням фіброзного нальоту та явищами інтоксикації. На 
Житомирщині в 1997 році хворіло 17 чоловік (15 дітей), у  1998 р. – 8 (4 дітей). Випадки зафіксовані в 
місті Житомирі (3), Коростишеві, Новограді-Волинському (по одному). Проведений аналіз 
захворюваності на дифтерію з 1991 до 1997 рр. показав, що носіями  хвороби є пацієнти у віці 40-59 
років. Щеплення дорослого населення, проведене під час масової імунізації в  1996 – 1997 рр., значно 
зменшило захворюваність в області, оскільки тільки щеплення може вберегти від цієї хвороби. 
Щепленням охоплено 98% дорослого населення. 

Викладаючи теми "Кров і кровообіг", "Розмноження та індивідуальний розвиток людини", варто 
повідомити учням, що в 1996 р. в Житомирі був створений обласний центр профілактики і боротьби зі 
СНІДом. У його завдання входить розвиток комплексних профілактичних заходів, спрямованих на 
зниження темпів розвитку епідемії в області. Створено системи диспансерного нагляду, мережі 
лікувально-профілактичних закладів, які б змогли надати висококваліфіковану допомогу хворим. У 
центрі функціонує декілька відділень: соціально-профілактичної реабілітації, консультативно-
диспансерне, аналізу та прогнозування, відділення лабораторної діагностики. Зростає кількість ВІЛ-
інфікованих серед вагітних жінок, які про свій стан дізнаються вже в другій половині вагітності. У таких 
випадках проводиться профілактика, яка перешкоджає передачі інфекції від матері до дитини. На базі 
обласного центру СНІДу є банк антивірусних препаратів, які надаються вагітним безкоштовно. Крім 
бюджетних коштів, вони отримують допомогу від спонсорів з м. Києва та міжнародних організацій із 
Нью-Йорка. 

Станом на жовтень 2004 року виявлено 2382 потенційно інфіковані особи (мають позитивний 
результат обстеження на ВІЛ, але не стоять на офіційному обліку з ВІЛ/СНІДу). Встановлено діагноз 
ВІЛ-інфекцій 801 особі; захворіло на СНІД 77 жителів області; померло від СНІДу – 54 особи. Розподіл 
ВІЛ-інфікованих за віком: 

• Діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками – 88 (10,4%); 
• 1 – 14 років – 4 (0,4%); 
• 5 – 19 років – 131 (16,4%); 
• 20 – 29 років – 452 (56,6%); 
• 30 – 39 р. – 107 (13,4); 
• 40 – 49 р. – 21 (2,6%); 
• чоловіки – 539; 
• жінки – 262. 

Парентеральний (через кров) шлях передачі ВІЛ дорівнює 72% (576 осіб інфікувалися виключно 
через ін'єкційне вживання наркотичних речовин). 

Статевий шлях передачі – 16,1% (129 осіб, із яких 127 інфікувалися ВІЛ через гетеросексуальні 
стосунки). 

Розповсюдження ВІЛ-інфекції відбулося на всій адміністративній території області. Найбільше 
інфікованих збудником ВІЛ/СНІДу, починаючи з 1995 р., офіційно зареєстровано: Житомир – 258, 
Бердичів – 151, Новоград-Волинський район – 136, Коростишівський район – 84, Андрушівський район – 
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15, Житомирський район – 15, Бердичівський район – 14, Баранівський район – 14, Радомишльський 
район – 12, Коростенський район – 10. 

Під час викладання теми "Спадковість та мінливість" доцільно використати таку інформацію. 
У Житомирській області за 2003 рік народилося 12607 дітей, із них 6573 хлопчики і 6034 дівчинки. За 

період із січня до червня 2003 р. у 13 з них виявлені  вроджені хромосомні аномалії, з них 2 дитини із 
порушеннями у статевих хромосомах. За січень-червень поточного року в нашій області народилося 
також 13 дітей з аналогічними порушеннями. 

Вроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення в Житомирській області 
(100000 чол.): 

1990 р. –  900 випадків; 
1995 р. – 1000; 
2001 р. – 1200; 
2003 р. – 1100. 
Недоношених дітей народилося 14, із них 4 померло. 
Кількість абортів, пов'язаних із серйозними аномаліями розвитку дітей (тис.): 
1995 2000 2001 2002 2003 
12,6 8,9 8,4 7,9 7,9 
Для того, щоб зібрати, опанувати і систематизувати краєзнавчий матеріал, учителю потрібно мати 

спеціальну підготовку. З огляду на це організаційно-методична система підготовки майбутнього вчителя 
до розвитку пізнавальних інтересів підлітків засобами краєзнавства є необхідною та актуальною. Вона 
має орієнтуватися на високий професіоналізм та формування внутрішньої потреби в неперервній освіті, 
що забезпечить конкурентоспроможність педагогічного фахівця на ринку освітніх послуг. 

Школярі повинні знати природу, історію та проблеми рідного краю. Не просто знати, а й 
проникнутися цими нагальними проблемами, щоб у майбутньому долучитися до їх вирішення. Значна 
частина вчителів використовує краєзнавчий матеріали у своїй діяльності, що робить їх уроки більш 
цікавими і змістовними. Тому є надія, що краєзнавчі знання як один із аспектів розвитку пізнавальних 
інтересів будуть донесені до кожного учня, стануть невід’ємною частиною кожної навчальної 
дисципліни. 
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Г.Н. Михеева. Краеведение как одно из средств развития познавательных интересов подростков. 

В статье рассматривается проблема системной подготовки будущих учителей биологии к развитию 
познавательных интересов подростков средствами школьного краеведения. 

H.M. Mikheyeva. Regional Natural and Human Resources Studies as a Means for the Development of 
Teenagers’ Cognitive Interest 

The article considers the problems of prospective biology teachers systemic training for the development of 
teenagers’ cognitive interests. 
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СТУДЕНТСЬКА СУБКУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

У статті розглянуто деякі аспекти проблеми соціалізації молоді під час навчання у вищому навчальному 
закладі. Відображено результати науково-діагностичного експерименту щодо з’ясування стану та 
виявлення ролі  неформальних об’єднань  учнівської молоді у соціалізації особистості засобами 

студентської субкультури. 

Гострота, з якою постала проблема соціалізації молодого покоління в нашій країні, здебільшого 
обумовлена економічною та моральною  кризою. Соціально-педагогічна ситуація, що склалась у 
сучасному суспільстві, потребує виключної уваги до розв’язання важливих завдань, пов’язаних із 
соціалізацією особистості, створенням належних умов для її розвитку, становлення і життєдіяльності. 
Намітився й обумовився процес появи порівняно нового явища, яке може бути репрезентоване 
"моральним розколом" поколінь. Йдеться про той факт, що сучасна молодь уже здебільшого не бажає 
наслідувати традиційні ’’принципи’’, які подекуди суперечать логіці розвитку сучасного суспільства. 

Кожній особистості підліткового та юнацького віку властиві свої специфічні потреби, інтереси, 
ціннісні орієнтації. Загальне в них – потреба в самоствердженні, самовизначенні, самореалізації через 
максимальний  вияв самостійності та ініціативи. Це і становить своєрідне "мотиваційне ядро" 
особистості. Залежно від можливостей, які середовище надає особистості для реалізації цього ядра, 
можна відповісти на такі запитання: як поводить себе молода людина, чому вона обирає саме таку 
модель поведінки в конкретній життєвій ситуації. У зв’язку з вищезазначеним, актуалізується роль 
неформальних угруповань молоді. Діяльність таких об’єднань ровесників  не може бути зрозумілою без 
аналізу причин, через які молодь стала відчужуватися від основних інститутів соціалізації. 

Тому метою дослідження було проведення  комплексного аналізу задля виявлення впливу 
студентської субкультури на процес соціалізації особистості.  

Перебудовчі процеси дали молодим людям можливість самоутверджуватися не лише в рамках 
інститутів соціалізації  (сім’я, школа, ВУЗ, оточення друзів, мікросоціум, засоби масової комунікації та 
ін.), а й поза ними. 

У соціально-педагогічній науці під соціалізацією здебільшого розуміють історично зумовлений 
процес розвитку особистості, засвоєння індивідом цінностей, норм, установок, зразків поведінки, що 
притаманні цьому суспільству.  

Одним із провідних чинників соціалізації молоді більшість науковців виокремлює групу 
однолітків [1]. ЇЇ соціалізуючими функціями перш за все є: задоволення потреби молодої людини у 
нерегламентованому спілкуванні  з однолітками; оволодіння навичками співжиття з іншими людьми; 
автономізація від дорослих; створення умов для самоствердження молодої людини; засвоєння певних 
статтєво-рольових норм поведінки; залучення до окремих видів субкультури.  

Оскільки соціалізація передбачає соціально контрольовані процеси цілеспрямованого впливу на 
особистість і водночас стихійні, спонтанні процеси, що позначаються  на її формуванні, то, з точки зору 
сучасних науковців Я.І. Гілінського, Б.А. Єфимова, В.В. Москаленко, З.І. Файнбург та ін. [2], варто 
розрізняти спрямовану і неспрямовану форми соціалізації. При цьому спрямована форма соціалізації 
розглядається як спеціально розроблена суспільством система впливів на людину з метою формування її 
відповідно до мети та інтересів соціуму. Щодо не спрямованої, або стихійної,  форми соціалізації, то її 
тлумачать як "автоматичне" виховання певних соціальних навичок у зв’язку із постійним перебуванням 
людини  безпосередньо у соціальному оточенні.  

Вищезазначене й обумовило той факт, що в останні роки у різних галузях наукових знань 
активізувався інтерес до дослідження неформальних об’єднань молоді, при вивченні діяльності яких 
використовуються такі поняття, як "стихійні", "нетрадиційні", "неофіційні", "спонтанні" групи. 
Неформальною групою може називатися така організація, яка характеризується високим ступенем 
згуртованості, особистісним характером спілкування, однак нечітко вираженою метою групової 
діяльності і неформальним контролем, побудованим на традиції і залежним від ступеня усвідомлення 
групового членства. Неформальні групи можуть бути організовані як у рамках формальних, так і поза 
ними. У першому випадку неформальні групи є вторинними по відношенню до загальної організації. Це 
так звані угруповання в рамках тієї чи іншої організації.    

Вирішальною ознакою самодіяльних об’єднань молоді є створення нових типів соціальних зв’язків та 
апробація офіційно не регламентованих соціальних технологій. Саме в таких об’єднаннях здебільшого 
стихійно  концентруються суспільні відносини [3]. 

Відтак, вищезазначене свідчить, що діяльність неформальних об’єднань  певною мірою відображає 
специфіку молодіжної  субкультури.  
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Довідкові джерела визначають феномен "субкультура" як культуру окремої соціальної спільноти 
(групи, класу, регіону), що чимось відрізняється від традиційної культури суспільства.  

Сучасні дослідники вкладають різний зміст у поняття "субкультура", а саме: 
− автономне культурне утворення у межах домінуючої культури; 
− специфічний спосіб диференціації регіональних та національних культур; 
− спосіб визначення та опису незначних культурних змін, що відбуваються у межах 

домінуючої культури; 
− особлива форма організації людей; 
− сукупність норм, що протистоять домінуючій традиційній культурі та інтерпретуються 

нею як чужа,негативна, така, що порушує її цінність [4]. 
Велике значення у формуванні способу життя юнацтва має молодіжна субкультура. ЇЇ характерними 

ознаками є: специфічний набір ціннісних орієнтацій та норм поведінки; надання переваги певним 
джерелам інформації; своєрідні захоплення, смаки; специфічні способи проведення вільного часу; сленг; 
особливості одягу та зовнішності.  

Це свідчить про те, що особливостями молодіжної субкультури сьогодні є: її розважально-
рекреативна спрямованість (в організації дозвілля надається перевага слуханню музики, перегляду 
відеопродукції чи програм телебачення); надмірно підкреслене  наслідування моді; передача інформації 
та вираження почуттів за допомогою сленгових слів та виразів; надання переваги "легкій літературі" 
(детективи, фантастика, амурні романи); орієнтація на зразки масової західної культури; домінування 
"культу сили"; нехтування цінностями національної культури. 

Тому  визначення деяких аспектів молодіжної субкультури дало можливість відокремити особливості 
студентської субкультури,  роль неформальних позитивно спрямованих об’єднань (як її безпосереднього 
прояву) в соціалізації особистості.   

За даними діагностичного експерименту (респондентами виступили студенти II-IV курсів 
Ізмаїльського державного гуманітарного університету) були визначені такі  характерні відмінності 
студентської субкультури від молодіжної:  
− основний вид діяльності – навчально-наукова, інтелектуальна (35%);  
− наявність відомої мети – отримання освіти, певного соціального статусу (20%);  
− професійний зріст – отримання нової корисної інформації (15%); 
− формування системи суспільно значущих цінностей (13%); 
− всебічний гармонійний розвиток особистості (9%); 
− можливість саморозвитку, самовдосконалення (8%); 
   зміст і форми студентської субкультури: 
− неформальні об’єднання  (35%); 
− дозвіллєво-розважальні заклади (30%); 
− спортивні секції (22%); 
− клубна робота (9%); 
− дослідницькі проблемні групи (5%); 
    основні функції:  
− самовизначення (32%); 
− інформаційно-розважальна (27%); 
− престижу (20%); 
− інструментальна (11%); 
− емоційна (10%) [5]. 

Отже, аналіз деяких аспектів порушеної проблеми дозволяє стверджувати, що виникнення 
неформальних об’єднань пов’язане, по-перше, з неможливістю формальних організацій охопити і 
регулювати всі процеси функціонування соціуму, що об’єктивно відбуваються у молодіжному 
середовищі; по-друге, із своєрідністю дозвіллєвої діяльності індивіда в умовах громадської організації та 
внесення ним елементів більш широкого соціального середовища (інтересів, впливів та ін.); по-третє, 
прагненням сучасної молоді до "додаткової" взаємодії із ровесниками,  остаточного  задоволення своїх 
різнобічних соціальних потреб. 

З огляду на сказане, цілком очевидною видається низка протиріч, провідними серед яких є: 
− між соціально-педагогічними вимогами до процесу позитивної соціалізації сучасної 

студентської молоді і неспроможністю виховної сфери вищої школи максимально повно врахувати 
своєрідність субкультури студентства; 

− між об’єктивними передумовами  вияву соціальної активності студентської молоді і 
недостатнім рівнем їх урахування у процесі студентського буття; 
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− між орієнтаціями сучасного студентства на винятковість статусу серед інших прошарків 
молоді (з огляду на інтелектуалізацію діяльності) і безсистемним залученням студентів до 
педагогічно виваженої суспільно спрямованої діяльності. 
Студентський вік є таким періодом, коли найактивніше виробляються внутрішні потреби особистості 

співвіднести свої прагнення з інтересами суспільства. Дослідники (Ю.К. Бабанський, О.С. Власенко, 
О.В. Дмитрієв, М.В. Кирилова, Н.І. Пасько, Ф.Г. Хайрулін) виокремлюють студентство як специфічну 
соціально-професійну групу, у зв’язку із  її особливою роллю у структурі суспільства. Єдність цілей і  
завдань в оволодінні професією, відносна ідентичність моделей життєдіяльності, спільність потреб та 
інтересів внаслідок вікових характеристик роблять можливим і необхідним детальне врахування 
специфічних особливостей соціально-професійної групи. А це, у свою чергу, забезпечує  
результативність формуючого упливу всіх факторів навчально-виховного процесу у ВНЗ на особистість 
майбутнього спеціаліста. 

У результаті дослідження ми зробили висновок, що процес навчання у вищій школі передбачає 
включення студентів у систему суспільних відносин і засвоєння ними соціальних цінностей суспільства. 
Активна взаємодія із різними соціальними утвореннями, а також сама специфіка навчання у ВНЗ повинні 
якнайбільше сприяти формуванню у студентства активної життєвої позиції, зміцненню його зв’язків з 
іншими соціальними групами. На студентський вік припадає процес активного формування соціальної 
зрілості. Виразними характеристиками цього процесу є завершення освіти, початок трудової активності, 
суспільна робота, відповідальність перед законом, можливість створити сім’ю і виховувати дітей. 
Соціальна зрілість передбачає здатність кожної молодої людини оволодіти необхідною для суспільства 
сукупністю соціальних ролей (фахівця, батька, суспільного діяча та ін.). Вступ до вищого закладу освіти 
пов’язаний для студента зі зміною соціального середовища, що викликає необхідність перебудови 
суспільних відносин особистості. З перших кроків на першому курсі навчання молоді люди включені в 
нове динамічне та інтелектуально вимогливе середовище. Саме тоді починають формуватися нові 
стосунки і ставлення до майбутньої професійної діяльності,  фахового оточення та його цінностей; 
продовжується активний пошук особистої самоідентифікації, свого місця в рольових розподілах 
соціально-психологічних структур студентських груп та спільнот. 
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Мищенко Н. И. Студенческая субкультура как фактор социализации личности. 

В статье рассмотрены некоторые аспекты проблемы социализации молодежи в период обучения в 
высшем учебном заведении. Отображены результаты научно-диагностического эксперимента по 
выявлению положения и роли неформальных объединений молодежи в социализации личности 

средствами студенческой субкультуры. 

Mishchenko N. I. Student’s Subculture as a  Factor of Personality Socialization. 

 The article  considered certain aspects of youth socialization problem in  higher educational establishments. 
Featured also are the data of scientific and diagnostic experiment on revealing the status  and the  role of 

informal youth associations in the process  of socialization by means of student subculture. 
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ЕТНІЧНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ, ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ МІЖЕТНІЧНИХ ВІДНОСИН ЯК 
ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

У статті розкрито важливість етнічної ідентифікації у становленні підростаючої особистості в 
умовах української державності, а також висвітлено зміст поняття "культура міжетнічних відносин" 

як духовно-моральної якості громадянина України. 

Одним із наслідків світової технічної революції стало різке зростання інформаційної та 
комунікаційної залежності держав і народів один від одного. Глобалізація світових процесів несе загрозу 
розмивання етнічної та культурної самобутності народів, уніфікацію життя за чужими стандартами. 
Суттєвий вплив на ціннісні орієнтації та ідеали соціума здійснюють засоби масової інформації. Недолуга 
політика останніх підсилює вплив на молоде покоління західної (і в першу чергу американської) 
культури низького ґатунку, перетворюючись на стійкий фактор руйнування етнічної ментальності. 

У вік глобалізації та інтеграції традиційні етнічні цінності декому можуть здаватися архаїчними і 
неістотними. Проте сучасні реалії вимагають ураховувати етнічний фактор, адже у випадку вступу 
України в Європейську спільноту саме етнічна самобутність сприятиме тому, що певний етнос не 
розчиниться безслідно серед інших народів. 

У зв’язку з цим  актуальним є підхід М.Г. Стельмаховича до факту притаманності українцям власних 
національних особливостей, національного характеру, національної та людської гідності, що "аж ніяк не 
відмежовує українця від інших народів, а націлює на міжнародну співдружність, спрямовує в 
загальнолюдське лоно", адже "той, хто любить свій народ, як правило, з повагою ставиться до інших 
народів; той, хто знає й шанує свою національну мову й культуру, як правило, прагне оволодівати й 
іноземними мовами, осягнути загальнолюдські культурні здобутки. Через засвоєння своїх, власних, 
народних, національних надбань можна по-справжньому опанувати загальнолюдськими духовними 
цінностями". Дослідник наголошує на тому, що міжнаціональне зближення має відбуватися на ґрунті 
розвитку народних національних культур. Тільки за таких обставин "український народ увіллється у 
міжнародну інтеграцію як рівний серед рівних, як гідний серед гідних" [1: 164]. 

Важливою, на наш погляд, є думка М.Г. Стельмаховича про те, що "відчуження людини від 
національної культури нівелює її, робить безликою. Людина знеособлена, позбавлена власної 
індивідуальності, нездатна створювати духовні цінності. Безродний гомункулус – ворог будь-якого 
народу" [2: 46-47].   

В унісон із цими думками лунають слова О.В. Нельги про те, що "почуття етнічної приналежності 
заповнює вакуум найважливіших позитивних людських почуттів, воно відшкодовує ті втрати у царині 
особистісно-психологічного спілкування, яких людина зазнає, виконуючи анонімно-казенні, формальні 
соціальні ролі" [3: 46]. 

Етнічна специфіка несе у собі потужний духовно-моральний потенціал, який переймається індивідом 
у процесі етнізації. Завдяки цьому "наповнювачу" людина на все життя отримує духовний стрижень, 
душевну цілісність і здоров’я [3: 210]. 

Як відомо, людина – істота колективна, тому відчуття належності до певної соціальної групи, з якою 
вона себе ідентифікує, має для людини виняткове значення. Різного роду неврози і психози, втрата сенсу 
життя, різноманітні фобії і комплекси можуть виникнути на ґрунті душевного розладу, породженого 
втратою довір’я і прихильності членів групи, з якою ця особа відчуває  споріднений зв’язок. 

Усе більша кількість вчених уважає, що проблема безетнічності фактично є проблемою 
безсоціальності і навіть антисоціальності. Безетнічні особи експансивного нахилу можуть стати на шлях 
жорстокості, злочинності, тому що стосовно них не "спрацьовує" регулятивно-обмежувальна функція 
етнічного. Особи пасивного, слабовільного нахилу можуть бути схильними до суїцидів, тому що 
стосовно них не задіяна стабілізуючо-зберігальна функція етнічного. Прогалини в етнічній свідомості 
людей – одна з головних причин поширення так званої "масової культури", обивательщини, пияцтва, 
неробства, духовної ницості, конформізму, оскільки "знищення традицій неодмінно веде до морального, 
духовного, культурного та економічного занепаду" [2: 47].  

Розглядаючи еволюцію етнічної самосвідомості від стану "Я – індивід", через стан "Я – особистість" – 
до стану "Я – індивідуальність", О.В. Нельга зазначає: що "Якщо людина – найвища цінність для 
людства, то етнічне – це найважливіша індивідуальна цінність" [3: 68]. 

Етнічне ніколи не зникає безслідно і повністю. Історія неодноразово підтверджувала це. Скажімо, 
радянська національна політика, яка ґрунтувалася на приматі класового підходу до вирішення 
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національного питання у СРСР, мала за мету зближення націй, етносів аж до їх злиття у майбутньому у 
абстрактний конгломерат під назвою "радянський народ". Насправді ж проводилася цілеспрямована 
асиміляційна політика деетнізації і русифікації, яка призвела до майже повної втрати рис етнічної 
ідентичності фактично всіма народами колишнього СРСР. З одного боку, декларувався  на розквіт націй і 
національних культур, з іншого – будь-який інтерес до національного, етнічного підводився під формулу 
"буржуазного націоналізму" і жорстоко переслідувався. Проте етнічна ідентичність здатна виживати 
навіть за умови асиміляційних  тенденцій до асиміляції. Отже, радянська держава, проводячи упродовж 
тривалого часу асиміляційну політику, сприяла агресивному відчуженню національно-культурних 
цінностей, стискала пружину етнокультурної самобутності, що "випрямилася" з негативними 
наслідками, характерними для етнічного "вибуху". У період перебудови стало очевидним, що етнічність, 
яка тривалий час не бралася СРСР до уваги, заявила про себе з нечуваною силою. Такого могутнього 
вибуху національної самосвідомості і, як наслідок,  розпаду Радянського Союзу  не чекав ніхто [4: 7]. 

Етнічне ніколи не зникає повністю. Етноменшини, зникаючи зовні, продовжують існувати латентно – 
у глибинах етносу, який їх розчинив і поглинув, – вкрапленнями мови, звичаїв, проявом специфічних 
антропологічних рис тощо. О.Нельга зазначає, що "зовнішні ознаки етнічного можуть бути вже начебто 
повністю відсутніми, а етнічне все ж таки продовжує існувати. Бо людина продовжує ідентифікувати 
себе з певним етносом без будь-якого "дозволу" на те з боку або вчених, або відповідних представників 
адміністрації... Ментальність не зникає зовсім. Вона "стискується", "вміщується" у простір образів-
символів несвідомого. Можливо і для того, щоб потім вибухнути етнічним ренесансом" [3: 220,221]. 

Ідея про неминуче "перемішування" і "перетоплювання" націй стала панівною у світовому 
суспільствознавстві задовго до того, як розроблялася ленінська національна політика. У США, щоправда, 
не такими варварськими методами, як у СРСР, почали докладати зусилля для розбудови громадянського 
суспільства і створення (засобами "плавильного казана") єдиної американської нації. Модель 
громадянського суспільства мислилася як утілення ідей величі американської нації, рівних можливостей 
усіх громадян, офіційного визнання англійської мови, індивідуалізму. Як зазначає Л. Нагорна, 
демократію тут розглядали як тріумф універсальних цінностей, а в національній, етнічній, культурній, 
релігійній ідентичності вбачали перешкоду на шляху людського прогресу [5: 134]. 

І все ж етнічна самоідентифікація проявляється надзвичайно рельєфно навіть у тих країнах, де у 
документах фіксується громадянство, а не етнічне походження. 

Зокрема, у 60-х роках ХХ століття наукові спостереження американських дослідників дозволили 
зробити висновок про те, що теорія "плавильного казана" не відповідала реаліям Сполучених Штатів. 
Етнічні групи, як виявилося, не розчинилися в американському суспільстві, а стали його структурними 
елементами: діяли етно-культурні товариства, етнічні школи, існувала преса рідною мовою. У середині 
70-х років ХХ століття переважна більшість американських учених схилялася до думки, що етнічну 
ситуацію у США найбільш точно слід охарактеризувати як "культурний плюралізм" (зазначимо, що 
першим про "культурний плюралізм" у США заявив американський дослідник Г. Каллен ще у 1915 році). 
Не відкидаючи асиміляційних тенденцій у житті етнічних груп іммігрантів, учені глибоко дослідили і 
другу тенденцію – прагнення до етнічної самоідентифікації і збереження рідної культури. 

Як пише американська дослідниця українського походження Оксана Соловей, "якщо сорок років тому 
безнастанно говорилося про "плавильний казан", в якому різні етнічні групи "перетоплюються" на 
"американців", то тепер навпаки – всі прагнуть відшукати своє коріння, підкреслити самобутність 
національних звичаїв" [6: 76].  

Етнічний ренесанс у США, пік якого припав на кінець 70-х – 80-ті роки ХХ століття, 
продемонстрував людству цінність етнічного як для окремої людини, для певних етнічних спільнот, так і 
для нації загалом. 

Це положення особливо важливе для поліетнічних держав, якою є Україна. На нашу думку, 
пріоритетними завданнями виховання у сучасних умовах є етнічна і міжетнічна соціалізація дітей і 
молоді, виховання культури міжетнічних відносин. 

Етнічна соціалізація (етнізація) – це процес становлення людини як представника певного етносу 
через інтеріоризацію тих культурних та соціальних цінностей і відносин, які складають основу 
суспільного буття етносу; це опанування людиною цінностей, настанов, зразків поведінки, що 
притаманні даному етносу, відтворення нею соціальних зв’язків і соціального досвіду етносу, 
перетворення цього досвіду на особисте надбання. 

Міжетнічна соціалізація – це входження представника певного етносу у систему відносин з іншими 
етносами рідної країни, світу, це процес засвоєння особистістю, групою, етносом системи знань, 
способів, видів діяльності у процесі взаємодії, взаємообміну етнічними матеріально-духовними 
цінностями. У процесі міжетнічної соціалізації виховується культура міжетнічних відносин; 
етносоціальні норми поведінки відтворюються у досвіді реальних відносин представників різних етносів 
і засвоюються особистістю [7: 19].  
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Необхідно сформувати у вихованців  уявлення про історію, культуру, звичаї та традиції етносів, 
представники яких живуть  на території України. Це руйнує консервативні негативні етнічні стереотипи, 
оскільки  висвітлює  морально-естетичні риси представників різних етносів. Особливо підкреслимо 
необхідність знань про моральні норми і якості, які є регуляторами взаємовідносин у суспільстві, 
узгодження дій і вчинків людей. 

У процесі виховання культури міжетнічних відносин необхідно озброїти школярів  відомостями про 
соціальні і політичні  умови співіснування представників різних етносів у поліетнічній державі, 
знаннями  основних  положень і категорій міжетнічних відносин, інформацією  про схвалювані види і 
способи соціальної діяльності у поліетнічному соціумі, про прийнятні форми поведінки у поліетнічному 
колективі.  

Без перебільшення можна сказати, що саме родина, сім’я є тим середовищем, у якому відбувається 
первинна соціалізація дитини (етнічна і міжетнічна  у тому числі), формується і виховується майбутній 
член суспільства, зокрема такі життєво важливі якості, як любов до оточуючих людей, соціальна 
спрямованість на іншу людину, яка передбачає розуміння і прийняття оточуючих, врахування їхніх 
інтересів і особливостей, відгук та емоційне співчуття. У родині відбувається засвоєння і розвиток 
способів відносин особистості до себе, інших, праці, природи, усього світу людей і речей. Родинні 
взаємини визначають, що і як дитина опанує у якості свого першого соціального досвіду.  

На думку М.Г. Стельмаховича, у родині повинні якнайповніше реалізовуватися завдання народної 
педагогіки – виховання "любові до рідної землі, отчого краю і домівки, повага до матері і батька, світової 
пам’яті своїх предків, до рідної мови, історії, відчуття приналежності до свого народу, усвідомлення себе 
його кров’ю і плоттю, прагнення пізнати, зберегти й передати його духовні надбання у спадок 
прийдешнім поколінням", адже національний нігілізм (зневажливе ставлення до мови, рідного народу, 
його культури, традицій, до історичних діячів, минулих і сучасних) призводить до деградації духовності 
взагалі [2: 46].  

Батьки в родині повинні дбати, щоб їхні діти сформувалися як високосвідомі українці, оскільки, як 
підкреслює М.Г.Стельмахович, етнічна соціалізація забезпечує входження людини у світ життя й 
історичного досвіду свого народу, нації, а через них – і у сферу передових здобутків усього людства, у 
світову цивілізацію [1: 100]. 

Усе вищезазначене свідчить, що одним із пріоритетних завдань народної і родинної педагогіки в 
сучасних умовах є виховання у дітей культури міжетнічних відносин. 

У широкому розумінні культура міжетнічних відносин – це своєрідна духовно-моральна система, 
спрямована, з одного боку, на розвиток творчого потенціалу етносу, з іншого боку, – на взаємодію із 
надбаннями інших етносів і опанування загальнолюдських цінностей. 

Це система духовно-моральних ідей, уявлень і переконань, соціальних почуттів і ставлень, форм і 
способів поведінки, специфічних видів діяльності, які здійснюються на основі спільності інтересів і 
потреб з метою покращення взаєморозуміння і взаємодії між різними  етносами, взаємообміну етнічними 
матеріально-духовними цінностями. 

У вузькому розумінні культура міжетнічних відносин – це духовно-моральна, духовно-психологічна 
якість особистості, здатної до активної та ефективної життєдіяльності у поліетнічному середовищі. 

Виховання культури міжетнічних відносин передбачає: 
• Формування ставлення до поліетнічності як до загальної, об’єктивної, неминучої реальності, до 

того ж реальності позитивної, оскільки поліетнічність певного національного цілого має ту 
перевагу, що створює умови для взаємозбагачення етносів досвідом освоєння природи, 
формування соціальних зв’язків, розгортання культурного простору тощо. 

• Формування гуманного ставлення до представників різних етносів, їхньої історії й культури, 
того внеску, який зробив той чи інший етнос у розвиток матеріальної й духовної культури, 
прогресивний розвиток людства. 

• Формування системи ціннісних орієнтацій, етичних настанов на контакти із представниками 
інших етносів. 

• Опанування вихованцями знаннями про етноси і міжетнічні відносини. 
• Виховання поваги до почуття честі й гідності представників інших етносів; толерантного 

ставлення до інших поглядів і переконань, тактовності в оцінці традицій, звичаїв, ритуалів 
різних етносів. 

• Розвиток умінь і навичок міжетнічної взаємодії, намагання самоудосконалюватися у цій 
діяльності. 

• Формування вмінь і навичок подолання особистісно-психологічних бар’єрів у спілкуванні, 
попередження ситуацій, які викликають емоційну напруженість у відносинах представників 
різних етносів, запобігання конфліктним ситуаціям. 

• Залучення до спільних для етносів моделей і норм поведінки. 
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Отже, першим кроком у справі виховання культури міжетнічних відносин має бути оволодіння 
культурою свого етносу, усвідомлення своєї етнічної приналежності й формування етнічної 
самосвідомості. 

Другим кроком має бути формування цілісного уявлення про етнічну картину суспільства та світу в 
цілому; виховання інтересу до життя і культури інших етносів та адекватного сприйняття їхнього 
розмаїття, позитивного ставлення до культурних розбіжностей. 

Нарешті, третій крок передбачає розвиток умінь і навичок життєдіяльності у поліетнічному 
середовищі, а саме: формування здатності до встановлення контактів із представниками інших етносів, 
сприяння набуттю досвіду міжетнічних відносин на основі дотримання етичних і правових норм 
поведінки у міжетнічній взаємодії; виховання здатності прогнозувати та запобігати конфліктним 
ситуаціям. 
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В статье раскрывается значимость  этнической идентификации в становлении  личности в условиях 
украинской государственности, а также освещается содержание понятия "культура межэтнических 

отношений" как духовно-нравственного качества гражданина Украины. 

Nazarenko G.А.  Ethnic Socialization, Education of Culture of Interethnic Relations as the Main Tasks of 
Ethnic  Pedagogic in Modern Conditions. 

The article  deals with the importance of ethnic self-identification for the development of a child’s personalіty. It 
also discloses the contents of the up-brining of culture of interethnic relations on the modern stage of 

development of the Ukrainian society. 
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ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ НАРОДОЗНАВСТВА 

У статті йдеться про пошук шляхів підвищення рівня вихованості молодших школярів засобами 
народознавства у школах Житомирської області. 

Виховання підростаючого покоління в Україні залежить від багатьох чинників, серед яких 
найголовнішими є: устрій нашої держави, моральні норми, національний менталітет, релігія, система 
навчання і виховання тощо. Ці чинники повинні забезпечити національний характер навчально-
виховного процесу на основі його  гуманізації та диференціації шляхом впровадження інноваційних 
технологій та інтегрованих підходів. Все це повинне базуватися на споконвічних загальнолюдських 
традиціях, цінностях національної культури й етнопедагогіки. Нині йде інтенсивний пошук шляхів 
підвищення рівня освіченості й вихованості наших учнів. Великої уваги заслуговують інноваційні 
технології виховання школярів у позанавчальний час, зокрема використання засобів народознавства, 
спрямоване на співпрацю вчителів, учнів, батьків. Саме це є актуальною потребою сучасної дидактики, 
органічною складовою духовного відродження нашої нації, її оздоровлення, могутнім стимулом розвитку 
особистості. 

У школах Житомирської області вчителі постійно звертають увагу на науково-творчий підхід до 
нестандартних форм позаурочних заходів, які сприяють не тільки поглибленому вивченню окремих 
предметів, а й виступають виховуючим компонентом матеріальної та духовної культури нашого народу, 
без якого неможливе повне розкриття природних  схильностей кожної дитини, розвиток її здібностей, 
виявлення етно-психологічних особливостей. Їх практика засвідчує, що самих слів, навіть найщиріших і 
високохудожніх, для виховання недостатньо. Самі по собі слова мало варті, якщо вони не впливають на 
почуття, не стають основою глибоких і міцних переконань, знань. 

Як показує досвід, у позаурочний час доцільно використовувати такі форми роботи народознавчого 
характеру: свята, зокрема і народні, фестивалі, "круглі столи", фольклорні ярмарки, літературні або 
фольклорні ігри, літературні ранки і вечори, літературні вітальні, зустріч з цікавими людьми, збирання й 
опрацювання фольклорно-етнографічних матеріалів, цікаві посиденьки, краєзнавчі екскурсії ("Моя 
вулиця", "У гості до дуба"), екологічні десанти ("Врятуй струмочок", "Посади деревце"), культхвилинки 
(розповіді, повідомлення про хороші справи, допомогу іншим) тощо. 

Підготовка та проведення такої роботи відбувається без психологічного тиску на школярів. Вони не 
відчувають, що їх виховують, вчать, це все проходить без примусовості, бо чільне місце тут належить 
принципу самодіяльності учнів, який забезпечує пробудження і розкриття  природних задатків, нахилів 
дітей, формування самобутньої творчої особистості. Все, здобуте в самостійних творчих пошуках, 
залишається стійким набутком школяра. Такі форми роботи – це найкращий вид психологічної 
релаксації дітей шкільного віку. 

Пропонуємо орієнтовні теми виховних позаурочних заходів, які були апробовані в початкових класах 
шкіл нашої області: 

• Я і моє ім'я.  
• Людське безсмертя з роду і до роду 
Увись росте з коріння родоводу. 

• Найкраща мама – моя.  
• Наш стяг – пшениця у степах 
Під голубим склепінням неба. 

• Чим хата багата, тим і рада. 
• Без верби і калини нема України. 
• Не хитруй, не мудруй, а добре працюй. 
• Книга вчить, як на світі жить. 
• Наука в ліс не веде, а з лісу виводить. 
• Шануй учителя, як свого родителя. 
• Неси добро в природу. 
• Як тебе не любити, Києве мій! 
• Шануймо рідне слово! 
Такі заходи відрізняються від уроків тим, що не обмежуються рамками 45-ти хвилин, а –  це 

найголовніше! – всі учні є активними організаторами і учасниками цих дійств. Крім того, у підготовці та 
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проведенні таких заходів участь беруть і батьки школярів. Звичайно, великої ваги тут набуває, перш за 
все, робота класовода. 

Так, при проведенні позаурочного виховного заходу "Рослини в легендах і переказах" в 3-а класі 
ЗОШ №20 м.Житомира (вчителька Татомир І.Б.) діти разом з батьками підбирали вірші, пісні, легенди, 
перекази, загадки про рослини. Не обійшлось і без допомоги бібліотекаря, студентів-практикантів. Було 
складено сценарій, підібрано матеріал для вікторини. Діти  з великим захопленням читали легенди про 
рослини, зокрема і про квіти. Вони захопилися "пошуковою" роботою: розпитували своїх рідних про 
легенди, загадки, пов’язані з різними рослинами, записували їх, приносили в клас, радились з 
товаришами, вчителькою, інсценізували, готували діалоги тощо.  

Деякі з цих легенд дуже цікаві. 
• Кажуть, що в одному лісовому селі жила дуже неслухняна дівчинка, яку звали Грушею. Ліси 

навколо були давні-прадавні, темні, густі, і водилось там багато всякої звірини. Дітям забороняли туди 
самим ходити. Не послухалась Груша слів старших, - пішла до лісу і заблудилась там. А весною побачили 
люди  грушкувату галявину – місце, поросле молодими квітучими деревцями. Ці деревця назвали 
грушами. І ще в тому селі почали  пекти грущаники – пироги з груш і розмальовувати писанки 
"грушками". 

До речі, етимологічний словник української мови фіксує такі слова, як "грушкуватий" і "грущаник" з 
таким же значенням, як і в записаній легенді. 

Бабуся,  яка розказала цю легенду, навіть спекла пиріг з начинкою із груш-дичок. Дітям сподобалась і 
легенда, і пиріг. 

•  В одному маленькому селі біля Києва жила дівчина-красуня Маренка. Любили її люди за добре й 
щире серце, ласкаві слова. 

Та прийшла біда в рідний край: напали татари. Всіх знищили, а дівчат, серед яких була і Маренка, 
взяли в полон, погнали на чужину. Не могла стерпіти наруги дівчина, не хотіла жити десь далеко на 
чужій землі – втекла і побігла чагарями, зарослями, колючими тернами. Де ділась – ніхто не знав. 

Але тепер у тінистих листяних лісах тендітні рослини маренки запашної утворюють під шатами 
дерев суцільні зарослі. Маренка дуже любила свій край, свою землю, де і залишилася навічно (записано 
від переселенців з м. Чорнобиля). 

Вчені пов'язують походження слова маренка (марена) з marati "бруднити", бо кореневища рослин 
родини маренових можуть давати фарбу різних кольорів, найчастіше – червону. До речі, деревце або 
опудало на купальському святі – теж Марена, хоча тут це слово виводять від іншого кореня – merti 
"мерти" чи mara, marena – "лялька". 

Школярам подобаються "розвідки" етимології слів, з'ясування їх походження, народні назви. Все це 
розвиває чуття рідного слова, поглиблює любов до своєї мови, спрямовує на розвиток свідомого підходу 
до процесів навчання і виховання, що згодом має стати процесом творчості, пошуку істини, наукових 
досліджень, утвердження власної позиції. Робота зі словом, крім збагачення словникового запасу дітей, 
передбачає і боротьбу за чистоту їхньої мови. 

Розвинене усне і писемне мовлення учнів – один із аспектів не тільки навчання, а й виховання. 
Разом з тим ідея кожної легенди є дуже виховуючою. Тому основне тут для вчителя -  ненав’язливе 

стимулювання різних форм пізнавальної активності і виховання. Школярі повинні звернути увагу на 
поведінку героїв легенди, логічно мислити, бути спостережливими, вміти заглиблюватися в суть, 
формулювати запитання і знати, що на них відповідати, бачити "добро" і "зло", робити позитивні 
висновки. 

У початкових класах Житомирської ЗОШ № 30 до Різдвяних свят приурочують цікавий 
нетрадиційний захід "Свято вареника", у якому беруть активну участь не тільки школярі, а й їх батьки. 

Воно починається такими словами:  Милі гості, просим сісти, 
Вареники будем їсти. 
Вареники непогані, 
Вареники у сметані. 
В кожній хаті на Вкраїні 
Вареники варять нині, 
Вареники дуже ситні –  
Білолиці, круглолиці 
Із добірної пшениці. 

Розповіді класовода, гостей містять цікавий народознавчий матеріал. 
Харчування й страви наших предків були тісно поєднані з язичницькими віруваннями, обрядами, 

міфологією. Вони вірили у своїх головних богів – Сонце, Місяць, Зорю, поклонялися їм, бо ці боги 
символізували небесний вогонь і воду. На Русі найголовнішим серед них був Місяць (Дідух, Коляда, 
Василь), що вважався  предком народу і символізувався снопом пшениці на покуті напередодні Різдва. Це 
добре видно  в українських колядках. 
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Свята Василля діжу місила, 
Пироги пекла букатії, рогатії. 

Ліплений пиріг (вареник) у наших пращурів уособлював Місяць і був йому стародавньою жертвою, 
яку готували до дня народження Місяця – Щедрого Вечора (поряд з іншими обрядами – коління кабана, 
водіння кози, ходіння з плугом). 

У давнину пироги і вареники наділялися неабиякими магічними властивостями, а тому готувати їх і 
споживати слід було з великою пошаною. За уявленнями предків, начинка для вареників теж мала 
магічну силу, була провідником того чи іншого виду енергії (хорошої, поганої, чоловічої, жіночої). Так 
начинка з сиру допомагала задобрити злих духів, відігнати їх. Тому вареники з сиром подавали на весіллі, 
хрестинах, толоці, обжинках, на Масляну. 

Слово "вареник" має прозору будову, його корінь вар – є у багатьох спільнокореневих словах, у 
багатьох мовах. 

Слово "пиріг" теж дуже давнє, утворене, на думку деяких вчених, з двох окремих частин, що 
означали "хліб Місяця". До речі, в деяких регіонах України вареники називають вареними пирогами 
(пирогами). 

Далі діти, розпитавши вдома мам, бабусь, розповідають про способи приготування тіста і начинки 
для вареників. Коли є можливість, то хтось із мам показує це дійство, адже кожна господиня має власний 
"секрет" приготування цієї страви. Потім всі учасники свята пригощаються варениками – символом не 
лише матеріального достатку, але й генетичної пам'яті, людського єднання і добрих сподівань. 

Восени у початкових класах Левківської ЗОШ проводять  Свято печеної картоплі. Звичайно, 
найкраще його організувати десь на природі – "під відкритим небом" біля вогнища. Тому активну участь 
у підготовці та проведенні цього заходу беруть батьки. З дітьми проводиться бесіда про бережне 
ставлення до природи,  поводження біля вогню. Разом з класоводом, бібліотекарем, батьками учні 
шукають цікавий матеріал про таку знайому "незнайомку" – картоплю. 

У 1565 році іспанські моряки привезли в Європу бульби картоплі із Америки, де вона була основним 
хлібом індіанців. У Перу та Чилі ще й тепер можна зустріти картоплю в дикому виді, де вона 
вирощувалася на початку нашої ери. Європейці спочатку "зустріли" картоплю дуже несерйозно. Лише в 
ХYІІІ ст. уряд Німеччини, борючись з голодом, голодними страйкарями, почав впроваджувати посадку 
картоплі шляхом репресій. Ще в 1800 році цей овоч у Німеччині був рідкістю, хоча тут зрозуміли, що 
картопля є смачною і ситною їжею. 

У Російській імперії картопля з'явилася в кінці ХYІІ ст. Петро І особисто відправив мішок бульб із 
Голландії у Петербург. Але селяни вороже зустріли новий овоч, виникали навіть їх "картопляні бунти". 
Під кінець ХІХ ст. у Росії під картоплею було зайнято більше ніж 1,5 млн. гектарів, а до 1913 року – 4,2 
млн. Сьогодні картопля – найважливіший продукт харчування в країнах Європи та Америки, її 
називають другим хлібом. 

Слово "картопля" через польську і російську мову запозичене з німецької. 
Бульби картоплі – це справжня вітамінна комора, основне джерело калію, що потрібен для 

підтримання водного обміну та роботи серця людини. А сучасна кулінарія налічує понад 300 
картопляних страв. Смак картоплі у великій мірі залежить від сорту, кращими з яких є сорти Перлина, 
Карнеа, Поліська рожева, Невська, Юбель. Дуже корисною є печена картопля, яку їдять разом зі 
шкіркою. 

Далі діти розповідають про свої улюблені страви з картоплі, спосіб їх приготування. 
Оленка К. повідомила, що вона знайшла в книзі дані, що із бульб картоплі отримують понад 200 

різних продуктів і речей – етиловий спирт, фотоплівку, пластмасу, ацетон, молочну кислоту. 
Галинка Б. поділилася своїми спостереженнями, що біло-фіолетові квіти картоплі – це годинник: 

вранці між 6-7 годинами вони розкриваються, а  о 14-15 годині дня – закриваються. 
Класовод зачитує уривок із повісті Григора Тютюнника "Климко", де розповідається, як голодний 

хлопчик набрів на вогнище, де хтось пік картоплю. 
Насамкінець всі ласують печеною картоплею, яку спекли у вогнищі батьки. 
Студенти-практиканти педагогічного факультету нашого вузу Шевчук І., Шамрай С., Павленко Т. 

підготували і провели у своїх школах цікаву екологічну екскурсію "У гості до дуба", мета якої – 
познайомити дітей із символом незламності народного духу українців, невмирущості їх душі – дубом. 
Вони знайшли та опрацювали цікавий матеріал, продумали ряд запитань. 

У східних слов'ян дуб вважався священним деревом, його оспівували у піснях і думах, казках і 
легендах, про нього складали загадки. 

• Сини в шапках, а батько – ні. 
• Живе один батько і тисячі синів має, всім шапки справляє, а собі не має. 
• На дубі три гілки, на кожній шість яблук. Скільки всього яблук на дубі? 
Наука стверджує, що в далекі часи придніпровські простори були вкриті віковими дібровами-дубами. 

Наші предки поклонялися дубу як уособленню могутнього бога грому та блискавки – Перуна. Тому в 
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старих літописах дуб називають "Перуновим деревом". Вчені-археологи знайшли незаперечні докази 
того, що перший хліб наші пращури скуштували не зі злаків – жита і пшениці, а з висушених і 
розтертих на борошно жолудів. Такий хліб випікали ще понад 5 тисяч років тому. 

З дуба виготовляли знаряддя праці, речі побуту, будували фортеці, мости, вітряки, робили човни. 
В Україні є дуби, вік яких вимірюється століттями. Деякі з них "пам’ятають" княжі часи, козацьку 

вольницю, Богдана Хмельницького, гайдамаків, Довбуша, Тараса Шевченка. 
В урочищі  Маньківці на Житомирщині майже на 40 м підняв своє гілля могутній дуб, біля якого 

табличка "1467" – рік посадки. Цей дуб називають Гнатовим. За переказами, під час Коліївщини тут 
стратили активного учасника повстання – Гната. 

Відомо 600 видів дуба, у нас росте 23. Найбільш поширений – дуб звичайний, що не боїться ні суворих 
морозів, ні тривалих посух. Він добре скріплює землю, захищає її від ерозії, пилових бур, сприяє 
нагромадженню вологи в ґрунті, очищає повітря від пилу і шкідливих домішок, виділяє велику кількість 
фітонцидів, є гарним медоносом. З кори дуба добувають дубильні речовини, без яких не можна 
виготовити якісного шкіряного взуття. 

Цікаве і цінне дерево дуб, а щоб виростити його, не завжди вистачить віку навіть одного покоління 
людей. Тільки на 25-30 –му році життя він дає жолуді, а в перші роки життя дуб росте дуже повільно. 

Поет Т.М.Рильський писав: 
Той,  хто любить паростки кленові, 
Хто діброви молоді ростить, 
Сам достоїн людської любові, 
Бо живе й працює для століть. 

Після такої розповіді учні з цікавістю і захопленням розглядають дуба, збирають листя, жолуді. 
Вдома їм пропонується написати казку "Подорож дубового листочка", "Пригоди жолудя", намалювати 
ілюстрації до своєї казки, зробити аплікації з дубових листочків. 

Отже, нове педагогічне мислення на перше місце як у навчанні, так і у вихованні ставить інтереси 
учня, а не вчителя. Тому технологія підготовки виховних заходів має враховувати й те, що головними 
дійовими особами у процесі виховання (як і навчання) мають бути учні. Основна мета – це втілення ідеї 
співпраці, співтворчості вчителя й учнів, їх батьків, пошук і впровадження нових технологій виховання 
школярів у позанавчальний час. 
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Охрименко Н.Д., Подгурская В.Ю. Воспитание учеников начальной школы  средствами 
народоведения.  

В статье рассматривается поиск путей повышения уровня воспитанности младших школьников 
средствами народоведения  в школах Житомирской области. 

Ohrimenko N.D., Podgurskaya V.U. Education of  the Primary School Pupils with the Help of the Native 
Land studies. 

The article seeks  ways to improve the level of  the young learners education with the help of  the native land in 
the schools of Zhytomyr region. 
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ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ І ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ВУЗІ ЯК ЧИННИК УСПІШНОЇ 
СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

У статті розглянуто процеси соціалізації і виховання у взаємообумовленій єдності, подано 
характеристику виховного соціокультурного простору як педагогічної категорії, запропоновано  

рекомендації по вдосконаленню навчально-виховного процесу. 

Активні інноваційні процеси, що відбуваються в соціально-політичній і економічній сферах 
суспільства, викликали необхідність здійснення освітніх реформ у системі освіти. Вища школа, її стан, 
тенденції і перспективи розвитку, аналіз зарубіжної і вітчизняної практики переконують у тому, що 
зміни в системі освіти і безпосередньо у вищій школі вимагають критичної переоцінки сталих науково-
теоретичних і практичних систем виховання, перегляду традиційних підходів у використанні технологій 
виховної взаємодії педагогів і студентів. У той же час учені аргументовано обґрунтовують той факт, що 
реформу вищої школи не можна вважати повною, якщо не буде сформована активна, життєздатна, 
гуманна особистість майбутнього фахівця. Не викликає сумніву те, що виховання – одна із проблем 
сьогоднішнього дня, яка безпосередньо стосується інтересів молодого покоління, педагогів, вихователів, 
батьків, усього суспільства. 

В останні роки було висунуто ідею безперервної освіти, але на практиці вона зводилася тільки до 
безперервного навчання. Проте безперервним навчанням проблеми не вирішити, тим більше що освіта 
поки є незатребуваною цінністю. Інтерес до знань продовжує падати. Необхідно шукати нові рішення, 
переглядати багато позицій не тільки в питаннях навчання, але й, переважно, у виховній практиці.  

Найчастіше виховання як педагогічна проблема у вузі не розглядається системно, не є цілісним 
навально-виховним процесом. Наслідком такого відношення до виховної діяльності у вузі є недостатній 
загальнокультурний рівень випускників, погіршення взаємин студентів і викладачів, ігнорування 
пропозицій педагогів про залучення студентів до конкретних форм виховної діяльності. Продовжується 
тенденція підготовки студентів до конкретної професії, тобто формування певних знань, умінь, навиків, 
внаслідок чого освічений, з багатим запасом знань студент – часто людина безкультурна, невихована, 
конфліктна. Це підстави підводить до необхідності вирішення проблем виховання особистості студента з 
опорою на якісно нові підходи до побудови всієї системи освіти. 

У зв'язку з цим освіта і виховання у вузі покликані відображати високу мету – формування творчої 
особистості, здатної до сприйняття інноваційних процесів у суспільстві, використання нових технологій 
із високою професійною культурою. 

У вітчизняній педагогіці активно досліджувався процес виховання молоді (Г.Д. Авер’янова, 
Є.В. Бондаревська, Н.І. Болдирев, Б.З. Вульфов, А.Г. Давидюк, С.Я. Дем’янчук, О.А. Дубасенюк, 
В.С. Заслуженюк, Р.М. Капралова, Н.В. Кичук, Б.С. Кобзар, В.І. Кожокарь, О.П. Кондратюк, 
Л.В. Кузнєцова, І.С. Мар’єнко, А.Ф. Нікітін, Я.В. Соколов, Г.М. Філонов), але лише в небагатьох працях 
розглядалися питання виховання студентів.  

Період навчання у вузі – найважливіший етап соціалізації студента, який полягає у формуванні 
особистості в умовах соціокультурного простору університету шляхом засвоєння в ході виховання і 
навчання загальнокультурного і соціального досвіду. Студенти накопичують і перетворюють власні 
цінності й орієнтації, вибірково вводять у свою систему поведінки ті норми і правила, які прийняті у 
суспільстві та студентському колективі. Процес соціалізації включає також освоєння студентською  
молоддю культури людських відносин і суспільного досвіду, соціальних норм і ролей, нових видів 
діяльності і форм спілкування. Таким чином, вузівська система навчання і виховання є могутнім 
чинником соціалізації особи студента, і цей процес соціалізації здійснюється в ході самої 
життєдіяльності студентів і викладачів. 

Від позитивної соціалізації студента у вузі залежить формування і розвиток його особистості, 
розвиток певного культурно-діяльнісного середовища, виховання молодого покоління. Як відомо, 
виховання у навчальному закладі здійснюється через зміст навчання, а також поза ним – у 
позанавчальній діяльності, яка у вузі складається в основному з трьох компонентів: позанавчальною 
діяльності студентів, виховної роботи викладачів із студентами, системи управління позаучбовою 
діяльністю. Вона є істотним елементом способу життя студентів, професійної діяльності викладачів і 
керівників навчального закладу. Для освітньої установи позааудиторна діяльність – частина виконуваних 
нею функцій. Її специфіка пов'язана з тим, що така діяльність здійснюється у вільний від навчання час і 
визначається власним вибором студента того чи іншого виду діяльності.  

Фахівці відзначають тісний взаємозв'язок між процесом соціалізації особи та інноваційною природою 
кожного акту соціалізації. Основними структурними елементами принципу інноваційності виступають 



М.Ю. Прокоф’єва. Інтеграція навчальної і виховної роботи у вузі як чинник успішної соціалізації 
студентської молоді 

203 

діалогізм, відвертість, співпраця і співтворчість. Але головне новоутворення, яке виникає в умовах 
інноваційної діяльності – це здатність до створення нової позиції особистості стосовно до світу, 
суспільства, самого собе. 

Інтеграційною характеристикою розвитку особистості внаслідок соціалізації як процесу і результату 
засвоєння соціального досвіду служить поняття соціалізованості, показником якої є знання і утворення 
норм, цінностей, ступінь уключеності студента в навчально-виховний процес, у систему 
міжособистісних відносин. Значущим результатом соціалізації особистості є розвиток системи 
індивідуальних якостей, що фіксується поняттям "соціальна зрілість" і включає інтелектуальну, трудову, 
професійну, світоглядну, політичну, етичну та інші сторони зрілості особистості. При цьому феномен 
зрілості є певним етапом у розвитку якого-небудь процесу або явища, що характеризується вищими 
досягненнями якісних параметрів. 

У основі загальнонаукових, психолого-педагогічних ідей соціального розвитку особистості лежать 
ідеї В.В. Зеньковського (ідея подолання соціальної інертності через розвиток соціальних відчуттів і 
соціальної ідентичності), Л.С. Виготського (теорія соціального середовища як визначального чинника 
виховного процесу), З.Л. Рубінштейна (теорія діяльності як позиції по відношенню до суспільства і 
потреби виконання громадського обов'язку), Л.І. Божович (теорія розвитку мотиваційної сфери як основи 
формування особистості). 

Сутнісну   основу    теоретичних досліджень поняття соціальної зрілості склали положення 
Т.М. Мальковської (про соціальну активність як стрижневу якість і одночасно основну умову розвитку 
соціальної зрілості), А.В. Мудрика (досягнення соціальної зрілості як балансу між адаптацією людини в 
суспільстві і відособлення у ньому), Д.І. Фельдштейна (про становлення соціальної зрілості через 
формування соціальних якостей, що визначають людину як суспільну істоту), А.О. Реана (про 
диспозиційну терпимість як основу соціальної взаємодії). 

Структура і критерії соціальної зрілості особистості відображені в дослідженнях О.Н. Гундарь, 
І.М. Даниленко, З.І. Васильєвої, Л.Н. Когана, І.С. Кона, Т.Є. Конникової, В.Т. Лісовського, 
Н.С. Темірова, Г.П. Фурманюк та інших. 

Накопичені в науці знання і досвід свідчать про те, що соціальна зрілість тлумачаться як інтеграційна 
якість особистості, в якій усі компоненти детерміновані системою суспільних відносин, 
співпідпорядковані і знаходяться в ієрархічній залежності. Компонентами соціальної зрілості дослідники 
називають соціальну активність, толерантність, орієнтацію на духовні цінності, рефлексію, креативність, 
соціальну відповідальність, причому остання визначається як системоутворюючий компонент соціальної 
зрілості,  що включає всі перераховані компоненти. Це дозволяє визначити соціальну зрілість як 
інтеграційну якість особистості, що характеризується наявністю соціальної відповідальності, соціальної 
активності, толерантності, рефлексії, креативності і включеності суспільних інтересів у зміст власних 
ціннісних орієнтацій. 

Проте, незважаючи на багатоаспектність дослідження даної проблеми, маловивченими залишаються 
питання розвитку соціальної зрілості студентів у навчально-виховному процесі педагогічного вузу. 
Аналіз наукової літератури, а також реалії суспільного життя свідчать, що, незважаючи на досить 
широке висвітлення проблеми становлення соціальної зрілості в різних дослідженнях, постійно змінні 
соціально-економічні умови викликають необхідність зіставлення і узгодження накопиченого наукового 
досвіду з реальністю. Існує потреба суспільства у фахівцях, що володіють цілісним гуманістичним 
світоглядом і соціальною зрілістю, глибокими професійними знаннями, що комплексно реалізують свій 
творчий потенціал у професійній діяльності, яка в свою чергу вимагає перегляду якості підготовки 
фахівця відповідно до вимог суспільства. Водночас аналіз навчально-виховного процесу педагогічного 
вузу і діагностичні дані свідчать про те, що без організації спеціальної діяльності розвиток соціальної 
зрілості вузівської молоді відбувається неефективно. 

Специфіка процесу розвитку соціальної зрілості студентів педагогічного вузу полягає в його 
поетапності, послідовності і можливостях включення студентів у різноманітні види діяльності в 
позанавчальний час. 

Ряд важливих висновків про визначальну роль виховання у формуванні особистості, функції 
діяльності як основи розвитку, про характер співвідношення виховання і процесу соціалізації 
особистості, який розкриває природу цього педагогічного процесу, містять дослідження О.О. Бодальова, 
В.В. Зеньковського, О.Г. Ковальова, О.Н. Леонтьєва, А.В. Мудрика, А.В. Петровського та ін. На сьогодні 
є повна підстава говорити про численні погляди і підходи до розуміння суті виховання в системі вищої 
освіти. Разом з тим  мета, зміст і способи підготовки фахівців не співвіднесені повною мірою із 
завданням виховної функції, не носять диференційованого, особистісно-орієнтованого підходу. У 
численних публікаціях із проблеми формування професіоналізму вчителя не розкрита суть цього процесу 
і його компонентів; недостатньо повно виявлені функції індивідуальної позааудиторної діяльності 
студента і педагогічної діяльності викладача вузу.  
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Аналіз сучасної педагогічної літератури і досвіду роботи провідних вузів у галузі соціалізації і 
виховання студентів дозволяє виділити ряд проблем.  Найважливіша з них – проблема виховання, 
якісного  визначення і цілеспрямованого розвитку особистості студента.  

Виховання студентів у системі вищої професійної освіти, орієнтоване на формування базової 
культури особистості, включає: 

- подальший розвиток соціального і життєвого досвіду особистості, її мотиваційної сфери, соціально-
комунікативних умінь і навиків; 

- формування навиків прийняття рішень у послідовному і відповідальному здійсненні соціальних 
функцій; 

- підтримку професійного зростання; 
- громадянське самовизначення; 
- усвідомлене формування соціально прийнятного способу життя. 
Реалізація вказаних цілей у свою чергу припускає створення єдиного соціокультурного виховного 

простору університету. Соціальний виховний простір – "спеціально організована педагогічна сфера, 
структурована система педагогічних чинників і умов становлення особистості студента. Характерні 
ознаки простору – його протяжність, структура, взаємозв'язок і взаємозалежність елементів, його 
відокремлення з середовища, обов'язково сприймана вихованцем суб'єктивно" [1]. 

Важливими умовами формування гармонійної особистості студента в соціокультурному виховному 
просторі є широке використання у діяльності педагогів і студентів різноманітних культурних цінностей, 
облік національних традицій у вихованні і навчанні, створення нового, гуманного, різноманітного і 
складного культурного середовища, освоєння загальнолюдських цінностей світової, національної 
культури. У соціокультурному просторі головним системоутворюючим чинником виступає особистісно-
орієнтоване виховання гуманістичного типу. Представники наукової школи Є.В. Бондаревської [2] 
розглядають таке виховання як педагогічно керований процес культурної ідентифікації, соціальної 
адаптації і творчої самореалізації особистості, у ході якого відбувається входження вихованця в світ 
культури, у життя соціуму, розвиток усіх його творчих можливостей – здібностей і становлення його як 
людини. 

Соціокультурний виховний простір вищої школи виконує ряд функцій, головні з яких: 
- соціально-адаптаційна, відповідно до якої професійна, навчальна діяльність успішна лише для тих, 

хто достатньою мірою соціально адаптований; 
- культурологічна, яка визначає, що виховання культури людини як мета особистісно-орієнтованої 

освіти може бути реалізоване лише культурологічною освітою. Ця функція передбачає також створення 
умов для аудиторної і позааудиторної діяльності, коли життя студентів і викладачів проходить у 
заглибленні у культуру, в переживанні культурної події як особистісно-значущого вчинку, співучасті у 
культурному звершенні, розкритті культурних сенсів; 

- виховна функція, пов'язана з формуванням у студентів ціннісного відношення до світу, культури, 
навколишнього середовища, з усвідомленням себе в цьому світі; 

- гуманістична функція, що передбачає залучення студентської молоді до загальнолюдських 
цінностей, формування у них адекватної цим цінностям поведінки. 

У ході навчально-виховного процесу необхідно створити оптимальні умови для розвитку особистості 
того, хто навчається, надати йому допомогу в самовихованні, самовизначенні, етичному 
самоудосконаленні, освоєнні широкого кола соціального досвіду. Основними напрямами реалізації цього 
освітнього імперативу є: 

- затвердження відносин співробітництва між студентами і викладачами в управлінні установами 
професійної освіти; 

- розвиток студентського самоуправління, інститутів колективної студентської самоорганізації; 
- розвиток дозвілля, клубної діяльності як особливої сфери життєдіяльності студентської молоді.  
Перспективи функціонування і розвитку системи навчально-виховної діяльності у вузі в сучасних 

умовах (це підтверджується багатьма дослідженнями; зокрема В.Т. Лісовського, В.О. Якуніна [4, 5]) 
вбачаються у  реалізації таких заходів: 

- поєднання  наявного позитивного досвіду і традицій із пошуком нових форм і напрямів діяльності, 
адекватних сучасним ціннісним орієнтаціям студентської молоді; 

- вдосконалення системи управління позаучбовою діяльністю, інформування студентів; 
- забезпечення професіоналізму кураторів, удосконалення їх роботи, контроль за їх діяльністю, 

регулярне проведення конференцій кураторів; 
- створення системи морального і матеріального стимулювання найбільш активних викладачів і 

студентів-організаторів виховної позааудиторної діяльності. 
Таким чином, створення соціокультурного виховного простору вищої школи здатне зіграти 

вирішальну роль у здійсненні завдань гармонійного розвитку особистості, формуванні системи доцільної 
виховної взаємодії педагогів і студентів. 
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Прокофьева М.Ю. Интеграция учебной и воспитательной работы в вузе как фактор успешной 
социализации студенческой молодежи. 

В статье рассматриваются процессы социализации и воспитания во взаимообусловленном единстве, 
дается характеристика воспитательного социокультурного пространства как педагогической 

категории, предлагаются рекомендации по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

Prokofieva M.Yu. Integrating  Education and Upbringing Activities of Higher  Educational Establishments  
as a Means  to  Facilitate  Socialization of Students. 

The article  considers the correlation  of Socialization and Upbringing and sets forth the characteristic features 
of educational, sociocultural  spectrum  as a category of pedagogics.  Suggested also are the recommendations 

to improve  education and  upbringing  activities.. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГРУПОВІЙ ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ З 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗНЗ 

Автори статті пропонують інноваційні технології проведення позакласної групової роботи на 
середньому етапі загальноосвітньої школи 

У зв’язку з переходом загальноосвітньої школи на нову програму з іноземних мов значно зростає 
роль позакласної роботи, яка сприяє інтенсифікації процесу формування комунікативної компетенції, до 
складу якої входять мовна, мовленнєва, стратегічна і лінгвосоціокультурна компетенції. Правильно 
організована позакласна робота стимулює учнів до поглибленого вивчення мови та дозволяє охопити 
велике коло питань, що виходять за межі шкільної програми. 

Процес позакласної роботи досліджували такі вітчизняні методисти, як  Калініна Л.В., Самойлюкевич 
І.В. [1], Савіна С.М. [2], Якушина Л.З. [3]. Відомо, що позакласна робота з іноземної мови є невід’ємною 
частиною процесу навчання іноземних мов. Вона відкриває великі можливості як перед учнями, так і 
перед учителями. Учні, які не можуть повністю розкрити себе на уроці, отримують можливість 
реалізувати свої здібності під час проведення позакласних занять, адже саме тут створюється атмосфера, 
яка спонукає учнів до творчості та самовдосконалення. В учителів, у свою чергу, з’являється більше часу 
для опрацювання певного матеріалу, на який, як правило, не вистачає часу на уроці. 

В методичній літературі розрізняють три форми позакласної роботи: індивідуальну, групову та 
масову. Метою даної статті є спроба продемонструвати використання інноваційних технологій 
проведення групової позакласної роботи на середньому етапі в ЗНЗ. Для досягнення цієї мети 
розглянемо різні форми проведення групової роботи, а саме: драматичний та музичний гуртки, 
літературний салон, гурток іншомовного спілкування. 

Драматичний гурток сприяє вивченню іноземної мови завдяки активізації невербального компоненту 
комунікації, а саме мови рухів (body language). На заняттях драматичного гуртка учні мають можливість 
висловити свої емоції, думки, почуття, набути досвіду спілкування у парах, малих та великих групах, 
усвідомлюючи стратегії спілкування іноземною мовою. Драматичний гурток дозволяє розвинути 
множинні здібності учнів (емоційні, інтерособові, кінестетичні та інтраособові) на неформальних 
заняттях, які можуть проводитися у нетрадиційній формі: у вигляді командної гри, репетиції, 
обговорення, імпровізації тощо. 

Музичний гурток має на меті ознайомлення учнів з музичною культурою англомовних країн, 
розвиток музичних здібностей учнів та формування у них на цій основі мовленнєвої компетенції в 
аудіюванні, говорінні, читання та письмі. Проведення гуртка у формі заняття-дискусії, музичної студії, 
аудіо-класу, творчої майстерні дозволяє учням обговорити музичні смаки, проаналізувати зміст пісень, 
обмінятися думками та почуттями, вивчити проблеми, пов’язані з впливом музики на підлітків.  

Літературний салон сприяє підвищенню інтересу учнів до вивчення іноземної літератури, а також 
розвитку мовної та мовленнєвої компетенції учнів на основі літературних творів. На нашу думку, на 
засідання літературного салону доцільно обирати твори, об’єднані єдиною тематикою, наприклад: 
кохання, дружба тощо. Аналізуючи твори різних авторів, учні бачать різні підходи прозаїків та поетів до 
вирішення поставлених проблем, а також висловлюють свої думки щодо прочитаного чи прослуханого.  

Гурток іншомовного спілкування спрямований на навчання підлітків комунікативних стратегій, 
ознайомлення учнів з моделями лінгвокомунікативної поведінки у Великій Британії та США і на цій 
основі - розвиток умінь англомовного спілкування у різних сферах і ситуаціях. На заняттях гуртка учні 
опановують комунікативний мінімум, засвоюють основні комунікативні функції в межах тем, 
визначених програмою. Так, наприклад, при спілкуванні у ситуаціях на тему "My Family" учні 
опановують комунікативну функцію обмін інформацією, "Shops and Shopping" – прийняття рішень, 
"Sports" – обмін враженнями, "Daily Routines" – висловлення пропозицій тощо.  

Найбільш ефективною формою проведення засідань гуртка іншомовного спілкування є 
комунікативна майстерня. Серія комунікативних майстерень дозволяє ознайомити учнів з лінгвістичним 
та соціокультурним компонентами спілкування, опрацювати їх у певних комунікативних ситуаціях та 
виконати творчі завдання з урахуванням набутих лінгвокомунікативних умінь. На заняттях гуртка 
вважаємо за доцільне використовувати такі нові форми організації груп, як "Цибуля", "Піраміда", "Зірка" 
тощо [1: 86-90].  

При використанні режиму "Піраміда" ("Pyramid Mode") учнів розподіляють на чотири групи по 2 – 3 
особи. Під час спілкування кожна з малих груп пропонує свій варіант вирішення проблеми. Далі з 4-х 
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груп утворюються дві, кожна з яких повинна обговорити два запропонованих варіанти та дійти згоди при 
обранні правильного рішення. В результаті всі учні об’єднуються в одну велику групу і знаходять 
єдиний спосіб вирішення проблеми. Таким чином, якщо, наприклад, завданням є вирішити, які 5 рис 
характеру Ви найбільше цінуєте у своїх друзях, то спочатку у 4-х групах буде запропоновано 20 рис 
характеру, потім з них вибрано 10, і, нарешті, виділяється 5 рис характеру, які всі члени гуртка після 
обговорення у режимі "Піраміда" вважатимуть найціннішими. 

 Для роботи у режимі "Цибуля" ("Onion Mode") потрібно утворити два кола: внутрішнє і зовнішнє. 
Рухаючись по колу в різних напрямках, кожний учень із внутрішнього кола має можливість 
поспілкуватися з усіма учасниками зовнішнього кола. В процесі спілкування учні мають можливість 
отримати інформацію від своїх товаришів та порівняти свою точку зору з їхньою. 

Режим "Зірка" ("Star Mode") дозволяє розглянути проблему з п’яти різних точок зору (оскільки зірка 
п’ятикутна). Наприклад: What films do people of each age group prefer? (infants, teenagers, groups up to 30, 
middle age young people, elderly people). Учні обговорюють та визначають улюблені жанри фільмів для 
кожної вікової групи. 

Використання вищеназваних режимів сприяє реалізації різноманітних комунікативних функцій: 
протиставлення, погодження / непогодження, схвалення / несхвалення, засудження, висловлення 
протилежної точки зору, оцінювання різних точок зору, проведення аналогій тощо. Опановуючи ці 
функції, учні наближаються до реального іншомовного спілкування, що посилює їхній інтерес до 
вивчення іноземної мови. 
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среднем этапе обучения в средних учебных заведениях. 

Sivaeva N.P., Temchenko L.V. The Modern Techniques for Carrying Out Group Extra-Curricular Work at 
the Intermediate Level in Secondary Schools. 

The authors of the article offer modern techniques for carrying out group extra-curricular work at the 
intermediate level in secondary schools. 
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ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ВИХОВАННЯ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ  У ПРОЦЕСІ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ 

У статті розкриваються особливості інноваційних форм та методів особистісно орієнтованого 
виховання старшокласників у процесі позакласної роботи. В  основі їх практичної реалізації  суб’єкт - 

суб’єктний підхід, суб’єкт - суб’єктна особистісна взаємодія, самоуправління, самовиховання, 
самореалізація та творча активність старшокласників. 

Аналіз  психолого-педагогічних   досліджень   І.Д. Беха   [1; 2],    С.І. Подмазіна [3], В.В. Рибалки [4],  
Г.К. Селевка [5], І.С. Якиманської [6] свідчить, що лише активні форми особистісно орієнтованого 

виховання створюють умови для ефективного нагромадження кожним старшокласником свого власного 
особистого досвіду, самостійного усвідомлення ним загальнолюдських цінностей-ставлень, дозволяють 
йому проявити ініціативу, творчість, самостійність у процесі активної особистісно значущої діяльності, 
стимулюють його до природного самовираження та самореалізації. Тому мета нашої статті – розкрити 
особливості практичної реалізації низки інноваційних активних форм та методів особистісно 
орієнтованого виховання старшокласників у процесі позакласної роботи. 

До активних форм позакласної роботи відносяться тренінгові заняття, спрямовані на самопізнання, 
самовизначення та самовдосконалення особистості. Кожне з них – це наперед запланований виховний 
процес, призначений  поглибити знання учнів про себе, сформувати вміння та навички самопізнання, 
самооцінки і самовизначення, виявити їхні цінності, ідеї, погляди, переконання, поведінку з метою зміни 
та оновлення. Крім того, вони сприяють розвитку здібностей пізнавати інших людей, усвідомлювати їх 
особистісну цінність та суспільну значущість [7: 34]. Тренінгові заняття сприяють формуванню 
позитивної "Я-концепції" старшокласників шляхом підвищення їхнього уявлення про свою соціальну 
значущість, особистісну цінність. 

Переваги тренінгових занять полягають в тому, що, по-перше, груповий досвід протидіє відчуженню, 
допомагає розв’язувати міжособистісні проблеми, коли кожен учень не замикається в собі, не 
залишається сам на сам зі своїми труднощами. По-друге, тренінгова група відображає систему 
суспільних взаємовідносин, що дозволяє старшокласникам побачити і проаналізувати у спеціально 
створених умовах психологічні закономірності спілкування та поведінки інших людей і самих себе, які 
непомітні в життєвих ситуаціях. По-третє, груповий тренінг дає можливість кожному старшокласнику 
одержати безоціночний зворотний зв’язок від учнів з такими самими проблемами, які розуміють його 
почуття й переживання. У ньому кожен учень може поставити себе на місце іншої людини, "зіграти" її 
роль для кращого розуміння її та самого себе, для знайомства з новими більш, ефективними способами 
поведінки і спілкування. Внаслідок цього виникає співпереживання, емоційний зв’язок, які сприяють 
особистісному самостановленню, розвитку самосвідомості.  

Результативність тренінгових занять досягається за рахунок дотримання в групі сукупності 
взаємоузгоджених принципів, серед яких: добровільність спілкування, самодіагностика (саморозкриття 
учнів, усвідомлення та формування ними особистісно значущих проблем); позитивний характер 
зворотного зв’язку; неконкурентність стосунків; особистісна ідентифікація; індивідуальний підхід; 
гармонізація інтелектуальної та емоційно-вольової сфери особистості тощо [7: 36-37]. 

До основних умов успішного проведення тренінгових занять у процесі особистісно орієнтованого 
виховання старшокласників у позакласній  роботі відносяться такі, як: а) чітка мотиваційна установка; 
б) акцентування уваги на значущості проблеми, розкриття особистісної цінності змісту заняття для 
кожного вихованця; в) створення комфортного середовища для спілкування (забезпечення 
доброзичливості, довіри учасників тренінгу один до одного; пояснення перебігу занять та характеру 
очікувань, що забезпечує учасникам почуття особистісної безпеки; застосування шкали труднощів, 
позитивного зворотного зв’язку, ін.); г) використання методів, що відповідають індивідуально-
типологічним особливостям кожного вихованця; ґ) пошуковий характер кожного заняття, використання 
досвіду в нових, нестандартних  ситуаціях,  стимулювання   творчої  активності  учасників; 
д) застосування  раніше набутих знань, умінь, особистого досвіду учасників, створення умов для обміну 
досвідом; е) використання різноманітних технік, які стимулюють вихованця до інтелектуальної, 
емоційної, фізичної активності; є) створення ситуації успіху у процесі проведення тренінгових занять, 
відзначення досягнень учнів, оцінювання зусиль; ж) розкриття перед учасниками перспективи 
особистісного розвитку, можливостей застосування набутих знань, умінь, особистісних ставлень на 
практиці. 

Кожне тренінгове заняття складається з п’яти етапів:  привітання, вправа для емоційної розминки, 
основна частина, підведення підсумків заняття і прощання. Привітання включає уточнення самопочуття 
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кожного учасника (створення атмосфери "тут і зараз", виявлення емоційного стану учасників, їх 
очікування від заняття, змін, що відбулися внаслідок попередньої зустрічі тощо) і мотивацію активної 
діяльності вихованців. Управа для емоційної розминки сприяє створенню внутрішньої свободи кожного з 
учасників групи. Основна частина поєднує соціально-психологічні вправи, рухливі ігри, "мозкові 
штурми" тощо. Вони закінчуються обговоренням і самозвітом учасників про свої відчуття, переживання.  

Проведення підсумків тренінгу передбачає висловлювання старшокласниками своїх вражень щодо 
виконаної роботи, відчуттів, побажань (рефлексію). Рефлексія при цьому допомагає учням краще 
зрозуміти себе, свій внутрішній світ, свої вчинки і побачити результати спільної діяльності. Прощання і 
привітання становлять своєрідні ритуальні дії та мають різні форми проведення.  

Тренінгові заняття, побудовані за такою схемою, – процес обміну досвідом, вільного спілкування, 
дружнього діалогу. У ньому умовно виділяють такі компоненти, як мотиваційний, розвивально-
діагностичний, тренувальний та узагальнююче-рефлексивний. Разом ці компоненти дозволяють учням 
усвідомити свою особистісну цінність шляхом самопізнання, самовизначення та самовдосконалення; 
перебороти страх і невпевненість у спілкуванні; реалізувати себе у творчій діяльності. Під час їх 
проведення доцільно використовувати різноманітні техніки, серед яких презентації та "криголами", 
"мозкові штурми", дискусії, обговорення великими і малими групами, психодрами, проективне 
малювання, психогімнастика, рольові ігри, закінчення речень, дослідження випадків, керовані фантазії, 
творча діяльність, дебати, "кола", "круглі столи", "кути", "галереї ідей", "сніжки", а також їх поєднання 
[8]. 

Прагнення старшокласників самим розібратися у складних соціально-економічних проблемах 
сучасного життя та діяльності вказують на об’єктивну необхідність упровадження комунікативних форм 
особистісно орієнтованого виховання, як проблемні "круглі столи", дискусійні гойдалки, вечори запитань 
та відповідей, "сократівські бесіди", творчі монологи, промови "на захист добра і милосердя", суди над 
шкідливими звичками, проблемні діалоги, уроки моральності тощо. В основі їх проведення лежить 
принцип "відкритого мікрофона" та метод переконання.   

Так, наприклад, з метою становлення життєвої позиції старшокласників, виховання у них готовності 
відстоювати себе як особистість проводиться така комунікативна форма позакласної роботи, як 
проблемний "круглий стіл". При цьому необхідно, щоб бесіда за "круглим столом" велася у спокійній 
доброзичливій атмосфері, а підготовлена система запитань була логічно витриманою, вела до осягнення 
істини.   На обговорення під час проведення проблемних "круглих столів" доцільно виносити актуальні 
для старшокласників питання, розглядаючи їх через призму загальнолюдських цінностей. Серед них: 
"Щастя: ілюзія чи реальність", "Особистість та шлях до неї", "Неписані закони людського буття", 
"Свобода та відповідальність", "Шлях до успіху" тощо. Для кожної теми складається орієнтовна 
програма проведення проблемного "круглого столу", яка включає 5-6 запитань. Вони не тільки логічно 
пов’язані між собою, але й  визначають рух колективної думки у спілкуванні.  

Запитання оголошуються за тиждень до проведення проблемного "круглого столу". Для їх 
попереднього вивчення учням пропонується переглянути словники, книги, газети, журнали, вірші, пісні, 
картини тощо. Протягом тижня старшокласники можуть обговорювати морально-етичну проблему з 
батьками, вчителями, друзями, знайомими, провести анкетування серед інших учнів, продумати власні 
життєві спостереження або спеціально простежити за поведінкою людей у подібній ситуації.  

Під час  проведення заходу учасники розмови розміщуються по колу, імітуючи "круглий стіл", де всі 
– рівні учасники бесіди. Тільки ведучий має додаткові повноваження організаційного характеру. Участь 
педагогів у проблемних "круглих столах" є обов’язковою, але вони повинні включатися у спільну 
розмову без повчань та настанов, тобто спілкуватися зі старшокласниками "на рівних". 

Для стимулювання внутрішньої активності старшокласників їх необхідно поділити на групи, у яких 
одна висуває судження, інші – опонують запропоновані рішення. При цьому старшокласники повинні: 
1) говорити лише по суті, пам’ятаючи, що головне – це аргументи, факти, логіка та доказовість; 2) не 
стверджувати і не заперечувати того, у чому самі не розібралися до кінця; 3) не допускати образливих 
реплік, поважати погляди опонентів; 4) проявляти стриманість у суперечках, чітко формулювати власні 
думки; 5) сперечатися чесно і щиро, не спотворюючи думок та слів співрозмовників; 6) доводячи або 
спростовуючи, говорити зрозуміло, просто, чітко і точно; 7) прагнути встановити істину, а не 
демонструвати своє красномовство; 8) проявляти скромність і самокритичність, вміння з гідністю 
визнавати недостатність своїх аргументів; 9) робити правильні висновки, пам’ятаючи, що найважливіше 
– визнати істину [9: 89]. Отже, в основі дискусійного обговорення тієї чи іншої духовно-моральної 
проблеми має бути: – "Говори відверто! Слухай доброзичливо! Сперечайся тактовно!" 

Під час засідання проблемного "круглого столу" всі учні брали активну участь у дискусіях, сміливо 
висловлювали свою точку зору, захищали її, заперечували, задавали один одному запитання, тобто 
відстоювали себе як особистість. Та чи інша істина при цьому суб’єктивно переживалася кожним 
старшокласником.  
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Таким чином, у процесі засідання проблемного "круглого столу" пошуково-пізнавальна діяльність 
старшокласників здійснювалась у кілька етапів: 1) інформування (розкриття суб’єктивної необхідності 
розв’язання тієї чи іншої духовно-моральної проблеми); 2) аргументація (виступ старшокласника з 
обґрунтуванням доцільності того чи іншого способу вирішення поставленої проблеми); 3) зауваження, 
заперечення та запитання опонентів; 4) захист старшокласниками своїх позицій, відповіді на запитання 
опонентів; 5) критика та перевірка запропонованої учнем ідеї, спільний аналіз усіх аргументів з метою 
перевірки їх доцільності; 6) захист учнем своїх аргументів уже після їх критичного аналізу ("заперечення 
заперечень"); 7) вибір найбільш доцільного способу розв’язання духовно-моральної проблеми, 
підведення підсумків, орієнтація старшокласників на практичну діяльність. 

Важливе місце у практичній діяльності зі старшокласниками відводиться годинам спілкування, 
"відкритим трибунам", творчим монологам, відвертим розмовам,  проблемним діалогам, розмовам при 
свічках,  які  творчо  реалізують  елементи  дискурсивної  технології  інтимно-особистісного  спілкування 
І.Д. Беха [1: 59-75].  Однією з поширених форм інтимно-особистісного спілкування є проблемний діалог 
педагога та учня або старшокласників між собою. У ньому створюються всі необхідні умови для прояву 
активності та самостійності вихованців, для висловлювання ними своїх думок, поглядів і переконань.  

 Водночас проблемний діалог – це процес обговорення морально-етичних проблем, вироблення в 
учнів умінь діяти у незнайомій ситуації на основі вже сформованих цінностей-ставлень. Для отримання 
бажаних результатів педагогу необхідно: а) сісти на одному рівні з учнями; б) говорити спокійним 
голосом, використовуючи повні, короткі, прості та поширені речення, мовні  портери,  повторюючи   те,  
що  говорять  учні,   інколи  виправляючи  їх; в) викладати зміст своєї особистісної позиції  у доступній 
для  вихованця   формі; г) висловлювати кожну свою думку чи фрагмент свого образу "Я", насичуючи їх 
сильними почуттями; ґ) забезпечити адекватне інтелектуально-емоційне реагування вихованця на ваше 
саморозкриття; д) створювати умови для постановки старшокласником запитань стосовно інформації про 
себе, що є показником його високої активності; е) заохочувати висловлення старшокласниками власних 
думок і суджень; є) використовувати навідні запитання, типу: як? чому? що? коли?, уникати запитань, які 
вимагають відповіді "так" або "ні"; ж) розповідаючи вихованцеві про якусь ситуацію, яка вимагала від 
вас певних морально-психологічних якостей, ставити його на своє місце, домагатися прояву ним 
емпатійних переживань; з) використовувати слова у властивому їм значенні, уникати абстрактних 
понять, пояснювати учням значення незнайомих слів; и) бути правдивим із вихованцем, виражати 
словами й жестами тільки те, що узгоджується з вашими внутрішніми відчуттями й переживаннями у 
момент спілкування, усвідомлюючи свій внутрішній емоційний стан. 

Для успішного проведення проблемного діалогу зі старшокласниками класний керівник повинен: по-
перше, знати індивідуально-психологічні особливості, особистісні якості своїх вихованців, філософську 
або моральну проблему, що обговорюється, літературу з теми тощо; по-друге, вміти включати учнів 
старших класів у діалог, не відходити від головного, чи заглиблювати проблему, слухати 
співрозмовника, аналізувати, робити висновки з усього сказаного; по-третє, мати власну точку зору, 
особистісний авторитет, натреновану пам’ять, педагогічний такт. 

Кожен проблемний діалог включає розкриття педагогом або одним із старшокласників теми і мети 
спілкування, постановку проблемних запитань, висловлювання учасників, запитання, що логічно з них 
випливають, обґрунтування тих чи інших висловлювань філософськими твердженнями, афоризмами, 
народною мудрістю, відомостями з довідкової літератури, поглядами вчених тощо, підведення підсумків 
діалогу. При цьому важливо  поступово підвести учасників розмови до правильних висновків, загострити 
їхню увагу на найсуттєвішому у філософській або морально-етичній проблемі, а також, не нав’язуючи 
своєї думки, навчити їх зіставляти різні точки зору, домагатися суворої аргументації своїх позицій. 
Ефективність проблемного діалогу значною мірою залежить від актуальності теми, від того, чи одержали 
старшокласники відповіді на життєвоважливі для них запитання.  

З метою становлення та розвитку високоморальної особистості старшокласника проводяться  уроки 
моральності. Підготовка до їх проведення передбачає розкриття перед  учнями теми, спільне визначення 
мети і завдань уроку моральності, вироблення у них переконання у суспільній значущості та 
необхідності розв’язання тієї чи іншої моральної проблеми. Домінуючими при цьому є запитання типу: 
"Для чого це потрібно нам, тобі, мені, суспільству?", "Чи дозволить нам розв’язання проблеми щось у 
собі змінити, покращити, удосконалити?". Педагогам необхідно постійно залучати старшокласників до 
планування уроків моральності, обговорення різноманітних способів їх проведення, внесення своїх 
пропозицій, визначення оптимального варіанту розв’язання моральної проблеми. 

Кожен урок моральності складається із вступного слова вчителя або учня, в якому обґрунтовується 
необхідність розв’язання моральної проблеми, ще раз звертається увага на тему, мету і завдання спільної 
діяльності; основної частини та підведення підсумків. Під час їх проведення використовуються такі 
активні методи спільної діяльності педагога і вихованців, як етичні бесіди, відверті розмови, творчі 
монологи, розповіді на морально-етичні теми, диспути, дискусії, самопрезентації, усні сповіді, промови 
"на захист добра і милосердя", створюються емоційно збагачені виховні ситуації. Учні охоче 
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включаються до спільної роботи: читають вірші, наводять приклади з літератури, обговорюють життєві 
ситуації, складають "формули доброти і милосердя", програми самовдосконалення. Участь 
старшокласників у підготовці та проведенні уроків моральності сприяє ефективному формуванню у них 
здібностей і бажань усвідомлювати та відстоювати себе як особистість, утверджувати позитивну 
особистісну сутність, особистісно розвивальний самовимір шляхом спілкування їх з педагогом "на 
рівних".  Ефективними при цьому є такі прийоми, як розв’язування моральних дилем, промови "на 
захист добра і милосердя", суди над шкідливими звичками, усні самопрезентації, розмови при свічках, 
конкурси-репортажі тощо. Уроки моральності відкривають широкі можливості для творчої 
самореалізації вихованців, оскільки вони носять нестандартний, пошуковий, дискусійно-полемічний 
характер.  

Упровадження інтерактивних та комунікативних форм особистісно орієнтованого виховання, на наш 
погляд, найбільш повно реалізують інваріанти особистісно орієнтованого підходу до виховання 
старшокласників. У процесі їх проведення старшокласники не пасивно сприймають моральні норми, 
цінності, стандарти, етичні правила чи вимоги, а стають у позицію їх активного створення. Набуті таким 
чином знання не залишаються у свідомості учня на рівні пізнавальних утворень, а емоційно 
переживаються, чуттєво забарвлювлюються, набувають позитивного особистісного смислу. 

На основі вищезазначеного можна зробити висновок, що особистісно орієнтоване виховання 
старшокласників у процесі позакласної роботи буде ефективним, коли добиратимуться цікаві емоційно-
насичені форми практичної реалізації виховних інваріантів.  Під час їх проведення кожен  учень має бути 
активним учасником виховного процесу. Для цього необхідно забезпечувати самостійну творчу 
діяльність старшокласників; задовольняти їхні творчі потреби, інтереси та захоплення; ініціативність та 
самостійність у визначенні виховних завдань, засобів і способів їх творчого виконання.   
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Тимощук Н. С. Инновационные формы и методы личностно ориентированного воспитания 
старшеклассников в процессе внеклассной работы. 

Статья раскрывает особенности инновационных форм и методов личностно ориентированного 
воспитания старшеклассников в процессе внеклассной работы. В  основе их практической реализации  
субъект-субъектный подход, субъект-субъектное личностное взаимодействие, самоуправление, 

самовоспитание, самореализация и творческая активность старшеклассников. 

Timoschuk N. S. Innovative Forms and Methods of Personality focused Upbringing Senior Pupils in the 
Extracurricular Process. 

This article is dedicated to реculiarities of innovative  forms and methods of personality focused upbringing of 
senior pupils in the extracurricular process. There are subject-to-subject approach, subject-to-subject 

personality focused interaction, self-management, self-education, self -realization and creative activity of senior 
pupils which underlie  the basis of  the work. 
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА З ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДОЗВІЛЛЄВОЇ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

У статті обґрунтована доцільність здійснення спеціальної підготовки майбутніх учителів до 
організації ігрової діяльності учнів у години дозвілля. Здійснено аналіз змісту та методики проведення 
навчальних занять, що сприяють формуванню педагогічної компетентності майбутніх педагогів в 

організації ігрової діяльності учнів. 

Сучасній школі потрібні не лише кваліфіковані вчителі, здатні до ґрунтовного навчання учнів, а й 
учителі-вихователі, які формують  особистість  школяра. Такої думки дотримувався і В.О. Сухом-
линський: "...хорошим вчителем педагог може бути тільки тоді, коли він буде хорошим вихователем" [1: 
28]. У такого вихователя має бути вироблена здатність ефективно організовувати виховний процес, тобто 
створювати базу для формування особистісної культури вихованця, системи його ціннісних ставлень до 
світу та до самого себе, забезпечення їх співробітництва, спрямованого на засвоєння вироблених 
людством культурних цінностей [2: 4].  

У виховному процесі значне місце відводиться дозвіллєвій сфері [3: 5]. Особливою цінністю дозвілля 
є те, що його раціональна організація може сприяти реалізації всіх найкращих потенцій, закладених у 
людині. Дозвіллєва діяльність може бути важливим підґрунтям для формування  та розвитку 
фундаментальних людських потреб. Завдяки різноманітним формам дозвіллєвої активності можна 
підтримувати емоційне здоров’я, переборювати власні недоліки, формувати характер, волю, сприяти 
всебічному розвитку особистості [4: 30]. До означених форм дозвіллєвої активності у підлітковому віці 
відносимо гру. Готовність до організації дозвіллєвої ігрової діяльності учнів вважаємо важливою 
складовою професійної компетентності майбутнього вчителя як вихователя, що є умовою 
конкурентноздатності випускника вищого педагогічного навчального закладу на ринку праці. Під 
професійною компетентністю вчителя як вихователя розуміємо інтегральну характеристику спеціаліста, 
відмінними ознаками якої є готовність і здатність кваліфіковано організовувати виховний процес, 
зокрема використовувати педагогічні можливості ігрової діяльності, що сприяє особистісному зростанню 
дитини. Окремі аспекти підготовки вчителя до організації виховної роботи з учнями різних вікових 
категорій та виконання ним функцій класного  керівника досліджувалися В.П. Беспалько, Н.З. Єловою, 
В.І. Журавльовою, І.К. Шкьопу, А.Г. Михайловою, Л.Ф. Спіріним. Л.В. Заремба приділяла увагу 
формуванню в студентів педінститутів готовності до організації позаурочної виховної роботи, 
О.В. Беспалько – формуванню готовності студентів педвузу до проектування організаційних форм 
виховної діяльності, І.І. Коновальчук – формуванню в майбутніх учителів умінь проектувати виховну 
діяльність, Л.І. Куторжевська  досліджувала підготовку майбутніх учителів до роботи вихователем у 
загальноосвітньому навчальному закладі для дітей-сиріт, Ю.В. Пелех – педагогічні основи організації 
позакласної виховної роботи зі старшокласниками, І.В.Казанжи – підготовку майбутніх учителів 
початкових класів до позаурочної виховної роботи, О.А. Дубасенюк – теоретичні і методичні основи 
виховної діяльності педагога, Г.В. Троцко – теоретичні та методичні основи підготовки студентів до 
виховної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах, Н.П. Сивачук – підготовку майбутніх 
учителів до народознавчої роботи в школі, однак проблема підготовки майбутнього вчителя до 
організації дозвіллєвої ігрової діяльності (ДІД) учнів основної школи не була предметом пильної уваги 
науковців. 

Метою статті є обґрунтування змісту дослідно-експериментальної методики підготовки майбутніх 
учителів до організації дозвіллєвої ігрової діяльності учнів основної школи.  

Забезпечення готовності фахівців системи освіти до розв’язання сучасних проблем виховання дітей та 
учнівської молоді є ключовим питанням реалізації Національної програми виховання дітей та учнівської 
молоді в Україні, яке тісно пов’язане з реалізацією компетентнісного підходу до навчання студентів. На 
нашу думку, структура професійної компетентності вчителя як вихователя складається з таких видів 
компетенцій: функціональної (загальнопрофесійні, професійні та спеціальні педагогічні знання й уміння, 
способи діяльності, що необхідні для успішної реалізації виховних завдань у самостійній діяльності, 
діагностики й проектування виховного процесу), нормативно-правової (знання основних положень 
державних нормативно-правових актів, що регулюють функціонування освітньої сфери в Україні, 
володіння навичками самостійного опрацювання та усвідомлення нових документів, які унормовують 
виховний процес у закладах освіти), соціальної (соціальна відповідальність за результати своєї праці; 
уміння навчати, розвивати й формувати, доводити, переконувати й аргументувати),  комунікативної 
(вміння встановлювати контакти, узгоджувати свої дії, обирати оптимальний стиль спілкування в різних 
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ситуаціях, підтримувати діалог, прогнозувати можливі напружені міжособистісні ситуації, не допускати 
конфліктних ситуацій, вміти вирішувати конфлікти). Зазначені вище компетенції мають формуватися у 
студентів протягом усього навчання у ВПНЗ, зокрема  й під час вивчення спеціальних дисциплін. 

Проблема розвитку у педагогів якостей вихователя є досить складною, на  що вказують автори 
І.О. Трухін та О.Т. Шпак [5: 51].  Учитель, який як вихователь залучає учнів до різних видів діяльності в 
години дозвілля, насамперед має володіти такими основними педагогічними здібностями: академічними, 
дидактичними, організаторськими, комунікативними, експресивними, перцептивними, креативними.  

Найсуттєвішими вимогами до особистості педагога як вихователя є: вихованість (ввічливість, 
стриманість, тактовність, справедливість, охайність,  загальна культура: правова, політична, екологічна, 
естетична, трудова, мовна тощо), моральна стійкість, високий рівень культури спілкування, гуманність 
(доброта, співчутливість, чесність, щирість, привітність, толерантність, володіння своїм психічним 
станом), вимогливість, енергійність, дисциплінованість, товариськість, ерудованість, об’єктивність, 
творчість [5: 53-62].  

Учитель, який залучає учнів до ігрового виду діяльності, на нашу думку, окрім зазначених вище 
характеристик, повинен володіти спеціальними властивостями, знаннями та вміннями з організації 
дитячих ігор: ініціативністю, кмітливістю, винахідливістю, наполегливістю, самовладанням, 
самостійністю, спостережливістю, організованістю, оригінальністю ідей, умінням перевтілюватися в 
інший образ, здібністю до фантазування, компетентністю в ігровій сфері, незвичайною творчістю – 
здатністю створювати нові ігрові моделі та реалізувати їх у практичній роботі з дітьми. До специфічних 
властивостей організатора дозвіллєво-ігрової діяльності учнів основної школи відносимо організаторську 
проникливість, здібність до активного психологічного впливу, схильність до організаторської роботи та 
спрямованість його особистості. Серед видів діяльності, до яких залучаються учні у години дозвілля, гра 
є єдиним видом діяльності, у якому діти беруть участь добровільно. Гра – шлях до пізнання дитиною 
своїх потенційних можливостей, здібностей, саме тому дитячі ігри є важливим засобом самовиховання. 
У жодній іншій діяльності дитина не проявляє стільки наполегливості, цілеспрямованості, невтомності, 
як у грі. Цікавій і захоплюючій грі дитина віддається сповна. Для дітей результат гри (перемога, успіх, 
поразка) не завжди є важливим – їм подобається сам процес гри – саме в ньому закладені суттєві виховні 
можливості.. Для дітей гра – це праця, що вимагає справжніх, а не уявних зусиль, людських якостей, 
властивостей. У ході гри діти долають серйозні труднощі, тренуючи свої сили й спритність, розвиваючи 
здібності й розум. Беручи участь у грі, дитина відчуває себе деякою мірою самостійною і тому ставить до 
себе високі вимоги. Ігри в години дозвілля – найкраще доповнення до навчального процесу в контексті 
розвитку найважливіших психічних властивостей, необхідних для праці, набуття моральних якостей, 
формування громадянської свідомості, самоперевірки дитиною власних можливостей. Гра є методом 
діагностики психічного, фізичного, духовного та соціального рівнів розвитку особистості, 
організаційною формою виховання підростаючого покоління, ефективним засобом навчання, розвитку, 
формування, виховання та сприяння особистісному зростанню учня.  

    Ефективна організація ігрової діяльності учнів основної школи можлива за умови вироблення у 
майбутнього педагога спеціальних знань, умінь та навичок, які є складовою його функціональної 
компетенції. Цілеспрямована професійна підготовка майбутніх учителів основної школи та соціальних 
педагогів відбувається у процесі викладання навчальних дисциплін "Організація ігрової діяльності" та 
"Дозвіллєзнавство" в гуманітарно-педагогічному коледжі. До початку формуючого експерименту нами 
був розроблений зміст курсу "Організація ігрової діяльності" для студентів спеціальностей 5.010102 
"Початкове навчання" та 5.010103 "Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво". До 
змісту навчальної дисципліни "Дозвіллєзнавство", що викладається студентам, які навчаються за 
спеціальністю 5.010105 "Соціальна педагогіка", введено розділ "Організація ігрової діяльності", що є 
ідентичним зазначеній вище навчальній дисципліні. Слід зазначити, що в навчальних планах та 
програмах ВНЗ І-ІV рівнів акредитації цілеспрямований спеціалізований курс, який би комплексно 
підготував учителя як вихователя до організації ДІД учнів основної школи, відсутній.  

Пропонована нами технологія навчання ґрунтується на принципі рольової перспективи, 
запропонованому Л. Кондрашовою [6]. Принцип рольової перспективи визначається як основний 
принцип, дотримання котрого в організації і проведенні навчальної діяльності, що організовується як 
виконання кожним студентом складної і відповідальної ролі, дає змогу в навчальній ситуації 
максимально виявити його активність, психологічну своєрідність, сприяє формуванню професійної 
компетенції і готовності до творчого виконання професійних функцій. Ми схильні до визначення 
технології навчання як сукупності дій, що сприяють педагогічній взаємодії між учасниками 
педагогічного процесу для здобуття глибоких і міцних знань, практичних умінь, розвитку пізнавальних 
здібностей за умов грамотного застосування комунікативних механізмів у поєднанні з професіоналізмом 
педагога. Така технологія навчання має етапний характер і складається з таких компонентів: цільового 
(передбачає постановку дидактичної мети, проектування рольової діяльності, прогнозування очікуваних 
результатів), процесуального (містить актуалізацію знань, умінь, практичні дії, спрямовані на вирішення 
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навчального завдання), оцінного (передбачає аналіз та оцінку, самооцінку виконання завдання-ролі, 
з’ясування причин розбіжності отриманого результату з прогнозованою рольовою перспективою, 
подолання помилок, постановку нових перспектив). Виділення етапів організації навчального процесу 
уможливлює стимулювання у студентів потреби творити, прагнення ставити і самостійно вирішувати 
навчальні завдання, відпрацьовувати професійні дії у процесі виконання різних ролей, виробляти 
активну позицію. 

Викладання зазначених вище навчальних дисциплін супроводжується міждисциплінарними зв’язками 
у тому обсязі, який є необхідним для повноцінного опанування знаннями та вироблення спеціальних 
умінь з організації ДІД учнів. Курс "Організація ігрової діяльності" вивчається після опанування 
студентами навчальних дисциплін "Психологія", "Педагогіка", "Методика виховної роботи" та перед 
проходженням педагогічної практики в літніх оздоровчих таборах на посадах організаторів дитячого 
дозвілля й вихователів, що сприяє забезпеченню їхньої готовності до організації виховного процесу в 
умовах дитячих оздоровчих закладів.  

Теоретичні питання, які розглядаються у процесі викладання спецкурсу "Організація ігрової 
діяльності" (9 годин), необхідні для формування ігрової культури підлітків і ціннісного ставлення 
студентів як майбутніх вихователів до ігрового виду діяльності та до вихованців. Для прикладу наведемо 
алгоритм проведення кількох теоретичних занять. Вступну лекцію розпочинаємо з актуалізації знань, 
мотивації навчальної діяльності та роботою з поняттєво-категоріальним апаратом з теми "Мета, завдання 
та джерела вивчення курсу "Організація ігрової діяльності", застосовуючи при цьому метод "мозкового 
штурму". Зіставлення та порівняння студентами самостійно сформульованих понять "гра", "ігрова 
діяльність", "ігрова культура учнів" та  різних підходів до визначень гри та ігрової діяльності, відомих у 
психолого-педагогічній науці, сприяє усвідомленню ними сутності означених категорій. Під 
керівництвом викладача студенти з’ясовують причини захоплення дітей грою, враховуючи власний 
ігровий досвід і порівнюючи його. Таке порівняння, як правило, дозволяє з’ясувати, що зміст та кількість 
дитячих ігор студентів залежав від того, хто організовував їхнє дозвілля в ігровій формі, й підводить до 
висновку про доцільність організації ігрового виду діяльності учнів у години дозвілля.  Під час цього 
заняття спонукаємо студентів застосовувати теоретичні методи дослідження: аналіз і синтез, 
класифікацію і узагальнення – самостійне формулювання висновків, порівняння. Знайомимо їх з 
призначенням та завданнями курсу, його роллю і місцем у системі підготовки педагога як вихователя, 
структурною побудовою, рекомендуємо навчально-методичну літературу та інші джерела, які можна 
використати у процесі опанування змісту навчального матеріалу. Активність студентів під час лекційних 
занять є визначальною у процесі викладання даної навчальної дисципліни. Тема "Місце гри у структурі 
дозвілля" подається у формі проблемної лекції. Студенти визначають тотожність і відмінність дозвілля 
та гри, взаємозв’язку гри з іншими сферами людської діяльності: спілкуванням, навчанням, пізнанням, 
працею; головні риси ігор та структуру гри як  діяльності та процесу. Діалогічна форма спілкування під 
час заняття уможливлює застосування методу взаємоосвіти та оперативного з’ясування необхідної 
навчально-пізнавальної інформації. Розгляд теми "Функції та принципи організації ігрової діяльності" 
відбувається шляхом проведення конференції: кожен студент готує виступ (до трьох хвилин), 
присвячений характеристиці однієї з функцій ігрової діяльності, які поступово фіксуються на плакаті. За 
результатами виступів студенти самостійно визначають тісний взаємозв’язок функцій ігрової діяльності,  
роблячи спробу ієрархієзувати їх. Основний висновок, до якого підводяться студенти, – ціннісне 
ставлення до ігрової діяльності, в якій закладені її важливі соціально-педагогічні можливості.  Принципи 
організації ігрової діяльності обговорюються у створених динамічних групах і коротко презентуються їх 
представниками, інші студенти фіксують зміст сформульованого принципу на плакаті (добровільна 
участь у грі, розвиток ігрової динаміки, підтримка ігрової атмосфери, взаємозв’язок ігрової та неігрової 
діяльності, перехід від найпростіших ігор до складних ігрових форм).  

Семінарське заняття "Соціально-педагогічне значення ігрової діяльності" проводиться у формі 
ділової гри ("виконання ролей"). Студенти готують повідомлення від імені видатних психологів, 
педагогів та громадських діячів, які звертали увагу на істотну роль ігрового виду діяльності у 
формуванні та розвитку особистості дитини. Вони отримують завдання опрацювати рекомендований 
дидактичний матеріал (дібрані тексти праць видатних учених, у яких йдеться про роль гри у навчанні, 
розвитку та вихованні дитини), сформулювати тему свого виступу у контексті теми семінарського 
заняття (наприклад: "С.Т. Шацький про гру як життєву лабораторію дитинства"), підготувати короткі 
тези відповідно до теми, презентувати їх, озвучити власні висновки щодо того, на які функції ігрової 
діяльності прямо чи опосередковано вказує автор (заняття унаочнюється плакатом "Функції ігрової 
діяльності", заповненим студентами на попередньому занятті). Таким чином у процесі підготовки та 
проведення семінарських занять реалізуються їхні основні функції: поглиблення, конкретизація та 
систематизація знань, набутих студентами на попередніх етапах навчання (під час лекцій, самостійної 
роботи, консультацій); розвиток навичок самостійної роботи (вміння відшукувати потрібну інформацію; 
виділяти головне й другорядне; самостійно узагальнювати опрацьований матеріал та робити висновки; 
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лаконічно складати тези виступу; занотовувати основні думки, висловлені викладачем та іншими 
студентами; мислити нестандартно, творчо); розвиток уміння формулювати власну думку та 
обґрунтовувати її, аргументувати власну відповідь; контроль за ступенем та характером засвоєння 
матеріалу студентами. На завершальному етапі семінарського заняття практикуємо самооцінку 
студентом свого виступу порівняно з іншими виступами, що спонукає кожного до самоаналізу та 
самовдосконалення навчальних умінь та навичок. 

У змісті розробленого нами спецкурсу значна роль відводиться практичним заняттям (23 години), 
основним завданням яких є вироблення спеціальних знань, практичних умінь та навичок з організації 
ігрової діяльності учнів основної школи  у години дозвілля. З метою розвитку дослідницько-пошукових 
умінь під час практичного заняття "Педагогічні можливості гри", студенти отримали завдання 
підготувати характеристику педагогічних можливостей будь-якої гри, призначеної для дітей певного віку 
(предметної іграшки, головоломки, настільно-друкованої, рухливої чи якоїсь іншої гри). Під час 
самостійної роботи в ході підготовки до практичного заняття "Загадка як дидактична гра та способи її 
відгадування" студенти вчаться накопичувати й систематизувати ігровий матеріал (підбирають загадки 
за способами їх відгадування – маючи такий ігровий матеріал, розробляють ігрову модель "У світі 
загадки"), визначати оптимальні ігрові методи, прийоми та форми роботи з підлітками. Під час 
практичних занять "Ігри-головоломки: сутність, види та методика їх використання у роботі з учнями", 
"Ігри та розваги з естради", "Експромтні ігри-драматизації. Ігри-пантоміми", "Ігри пізнавального 
характеру", "Вікторина: сутність, педагогічні можливості та нетрадиційні підходи до проведення", 
"Методика організації ігрового спілкування в групі. Ігри-тренінги", "Методика проведення ігрових 
програм" з метою вироблення умінь та навичок ефективної організації ігор з учнями викладач 
демонструє способи проведення різноманітних ігор студентам, які є активними учасниками ігрового 
дійства, самостійно моделюють фрагменти ігор та апробують їх в аудиторії. Дослідження показують, що 
всі ігри, з якими студенти познайомилися під час навчальних занять, ефективно проводяться ними під 
час педагогічної практики. На завершальному етапі практичного заняття кожен студент розуміє 
методику підготовки та проведення конкретної ігрової форми роботи. Наприклад, з метою вироблення 
стійкої готовності до проведення з вихованцями пошукової гри на місцевості, організовуємо заняття у 
формі імітаційної ділової гри. Студенти імітують роль дітей, а викладач – організатора їхнього дозвілля. 
Він готує сценарій проведення пошукової гри на місцевості, розробляє план її проведення, під час 
заняття, яке обов’язково проводиться на свіжому повітрі, перед початком гри проводить інструктаж з 
техніки безпеки, пояснює правила та умови гри, ставить навчальне завдання (бути спостережливим та 
уважними у ході гри, зрозуміти алгоритм підготовки та проведення гри), вручає стартові записки. 
Викладач спостерігає за ігровими діями учасників, коригує їх таким чином, щоб усі групи вклалися у 
відведений для гри час. Після проведення гри організовується коротке обговорення: що було 
найцікавішим, які труднощі доводилося долати, якими можуть бути варіанти шифрів для записок, яким є 
алгоритм підготовки до гри тощо. Після завершення заняття студенти отримують завдання описати 
методику підготовки та проведення пошукової гри на місцевості. Роботи студентів перевіряються, 
оцінюються, аналізуються. Потім студенти апробують проведення пошукової гри під час педагогічної 
практики з дітьми. Аналогічно проводимо практичне заняття "Методика підготовки та проведення гри-
експрес" з тією відмінністю, що готують і проводять гру підготовлені студенти під керівництвом 
викладача.  

Моделювання ігор практикуємо, організовуючи парну та групову форми роботи студентів. 
Результатом творчого пошуку студентів є презентація ігрової моделі. Наприклад, опрацьовуючи тему 
"Методика використання гри у структурі сімейних свят", методом мозкового штурму були визначені 
сімейні свята, у ході яких доцільно використати різні ігри (день народження, ювілей, весілля, новий рік). 
Кожна творча група, як правило, пропонує комплекс цікавих, захоплюючих та змістовних ігор для людей 
різних вікових категорій. Використовуючи щоразу нові форми поділу студентської групи на творчі 
колективи, навчаємо їх самостійно використовувати й моделювати такі прийоми поділу, організовувати з 
дітьми ігрові хвилини відпочинку. 

Таким чином формуємо проектно-конструкторські, організаторські та креативні вміння студентів, які 
виявляються у процесі виконання домашніх практичних та самостійних робіт. На початку практичних 
занять практикуємо обговорення результатів проведення студентами ігрових форм роботи з учнями під 
час педагогічної практики, що дозволяє внести корективи в їхні знання, вміння та навички з організації 
ігрового виду діяльності, формувати аналітико-оцінні вміння (аналізувати й оцінювати власну діяльність 
з організації ігор з підлітками та результати, яких діти досягають у грі).  

Система завдань для самостійної роботи студентів з кожної теми навчальної дисципліни розроблена з 
урахуванням різних рівнів підготовки студентів, їхніх інтересів, схильностей, творчих можливостей та 
реалізації завданнєвого підходу до навчання студентів [7]. Студент обирає те завдання, яке він може 
виконати на "відмінно". Спеціальні знання та практичні вміння, набуті студентами на кожному занятті, 
оцінюються. Студент може отримати оцінку за безпосередню активну участь у підготовці чи проведенні 
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заняття, виконання практичної чи самостійної роботи з теми. Залік виставляється студентам за 
поточними оцінками – кожен студент має не менше 15 оцінок. Якщо вони мають бажання підвищити 
оцінку, то готуються до складання заліку за спеціально визначеними питаннями, виконують 
запропоновані варіанти практичних робіт.   

Результати проведеного дослідження свідчать про те, що: імітаційно-ігрові та проблемно-ситуаційні 
методи позитивно впливають на засвоєння студентами навчального матеріалу в контексті професійної 
діяльності; принциповими особливостями підготовки майбутніх учителів до організації дозвіллєвої 
ігрової діяльності учнів основної школи є: мотивація студентів; цілеспрямована практична реалізація 
отриманого досвіду організації ігрового виду діяльності з учнями основної школи; особистісно 
орієнтований, діяльнісний, компетентнісний, змістовно-процесуальний і завданнєвий підходи до 
навчання, що реалізуються шляхом використання активних форм і методів навчальної діяльності.  
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Яременко Н.В. Формирование компетентности будущего педагога по организации досуговой игровой 
деятельности учащихся. 

В статье обоснована целесообразность осуществления специальной подготовки будущих учителей к 
организации игровой деятельности учащихся в часы досуга. Осуществлено анализ содержания и 
методики проведения учебных занятий, которые содействуют формированию педагогической 

компетентности будущих педагогов в организации игровой деятельности учащихся. 

Yaremenko N.V. Forming of the Future Teacher’s Competence in the Organization of Pupils’ Leisure Time 
Playing Activity. 

In the article there is a substantiation of the expediency of making future teachers’ special training to the 
organization of pupils’ playing activity in their leisure time. It analyses of the substance and  methodology of the 

conducting of academic studies, that promote the forming of future teachers’ pedagogical competence in the 
organization of pupils’ playing activity. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИХОВАННІ КУЛЬТУРИ ВЗАЄМИН СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ  

У статті подано форми організації процесу виховання культури взаємин старших підлітків у 
позаурочній діяльності. Розкрито зміст та види діяльності підлітків на заняттях факультативного 

курсу.  

Сучасний рівень культури міжособистісних взаємин підлітків відстає від реальних потреб 
суспільства, яке ставить перед кожним своїм громадянином вимогу дотримання норм загальнолюдської 
моралі, шанобливого та поважного ставлення до прав і свобод іншої особистості, високого вміння 
міжособистісної взаємодії, здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушенням, 
бездуховності, породженим реаліями нашого життя.  

Як свідчать дослідження сучасних педагогів і психологів (Л. Анн, І. Літяги, І. Мезері, Л. Орбан-
Лембрик, М. Сисун, В. Штифурак), недотримання особистістю культури у взаєминах з іншими, або ж 
будь-які порушення взаємин, викликають у неї стан тривожності, відчуття дискомфорту, незахищеності, 
породжують конфліктність. Поняття "культура міжособистісних взаємин", яке віддзеркалює найбільш 
конструктивні, ефективні форми людської взаємодії, у наукових дослідженнях останнього часу займає 
одне із центральних місць, оскільки характеризує здатність індивіда адаптуватися до вимог соціуму, 
встановлювати продуктивні взаємини з іншими, виявляти творчість, оригінальність, пластичність у 
ситуаціях взаємин.  

Дослідження психологів і педагогів (В. Білоусової, О. Бодальова, М. Вейта, В. Куніциної, В. М’яси-
щева, С. Рубінштейна) підтверджують, що джерелом розвитку особистості є діяльність, а також 
відносини, які складаються на їх основі. При вихованні культури міжособистісних взаємин важливо, щоб 
набуті знання знаходили своє реальне виявлення у повсякденній поведінці старших підлітків. Для цього 
слід включити підлітків у таку діяльність, яка вимагала б від них прояву організаторських умінь і 
здібностей, гуманної поведінки, творчості у взаєминах, урахування інтересів і потреб іншої людини, 
створювала б можливості альтернативи вибору тих чи інших форм взаємодії. Широкі резерви для 
організації такої діяльності підлітків відкриває позаурочна робота. Можливості позаурочної діяльності у 
вихованні особистості обґрунтовано в роботах В. Білоусової, К. Дорошенко, Л. Єфімової, 
Н. Заячківської, Т. Зюзіної, І. Кравченко, Т. Люріної, Л. Сологуб, О. Столяренко, Н. Хамської. На 
створення технологій, в основі яких особистість як суб’єкт виховної діяльності, скеровують свій пошук 
дослідники В. Бучківська, А. Вірковський, В. Єремеєва, В. Оржеховська, Г. Селевко, Н. Яковець, ін. 

Мета статті полягає в окресленні деяких інноваційних форм організації процесу виховання культури 
взаємин старших підлітків у позаурочній діяльності. Завдання статті: виділити протиріччя, які зумовили 
потребу створення технології виховання культури міжособистісних взаємин старших підлітків; 
визначити потребу та стан включення підлітків у позаурочну діяльність; показати можливості 
факультативного курсу у вихованні культури міжособистісних взаємин підлітків. 

Проведене експериментальне дослідження дало підстави для висновку про недостатню сформованість 
у старших підлітків культури міжособистісних взаємин, а також сприяло виявленню протиріч розвитку 
культури взаємин: між потребою суспільства у високорозвинених, комунікабельних, пластичних, 
творчих, із високим рівнем культури особистостях, здатних реалізувати себе у будь-якій сфері ділових 
взаємин, та недостатнім рівнем розробки методик вивчення, технологій формування культури 
міжособистісних взаємин; між вимогами сучасного суспільства до вияву культури взаємин у діловій і 
особистій сфері та відсутністю знань й умінь міжособистісної взаємодії; між потребою старших підлітків 
у особистісному самоствердженні, самовираженні та нездатністю зробити це позитивними способами; 
між потребою у теплих, змістовних взаєминах із оточуючими і труднощами у виборі адекватної 
поведінки; між потребою в інтимно-особистісному спілкуванні з однолітками та обмеженістю таких 
контактів; між потребою у психологічній безпеці, у переживанні радісного настрою та відсутністю 
позитивного соціально-психологічного клімату в підлітковому колективі; між прагненням 
установлювати гетеросоціальні контакти та відсутністю вмінь практикувати моделі взаємин із 
протилежною статтю; між потребою підлітків у творчій, активній діяльності та традиційними засадами 
організації виховного процесу; між потребою підлітків у розширенні знань та вмінь із етики взаємин та 
відсутністю відповідних особистісно орієнтованих технологій їх формування.  

Виділені протиріччя вимагають теоретичного обґрунтування та практичного створення технології 
виховання культури міжособистісних взаємин старших підлітків. 

У процесі формування культури міжособистісних взаємин можна виділити дві взаємопов’язаних 
сторони: 1) оволодіння особистістю нормативно-регулятивним аспектом взаємин: формування уявлень 
про принципи побудови взаємин, механізми взаємодії; знання стандартів, еталонів, правил, які 
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регламентують людські взаємини; 2) оволодіння особистістю процесуальними аспектами взаємодії: 
розвиток здатності до співпереживання, вміння адекватно емоційно відгукуватися на поведінку 
оточуючих: здатність оцінити суб’єкта взаємин і ситуацію, оволодіння різними конкретними навичками 
побудови взаємин [1: 128].  

Процес осмислення сутності культури міжособистісних взаємин іде від сприйняття емоційно–
чуттєвої привабливості культури взаємин, визнання цінності кожної особистості, бажання і потреби 
власного удосконалення. Найперше, у підлітків слід сформувати потребу в удосконаленні своєї 
поведінки, в опануванні механізмами культури взаємин. Така потреба, з психологічної точки зору, 
зазначає І. Харламов, виникає тоді, коли учень переживає внутрішнє протиріччя між тим, яким він є, і 
тим, яким хоче бути у відповідній сфері поведінки і діяльності [2: 57].  

Щоб викликати назване протиріччя, потрібно створити певні педагогічні умови і ситуації. До таких, 
зокрема, віднесемо: аналіз підлітками спільно з педагогом власної поведінки та особливостей своєї 
особистості, які визначають їхню поведінку у взаєминах із іншими; виявлення недоліків у своїй 
поведінці; аналіз причин своєї рольової позиції у системі взаємин класу; пробудження бажання і 
прагнення у необхідності засвоєння знань, в опануванні вмінь та навичок із метою застосування їх у 
повсякденних взаєминах.  

Розгортання процесу формування культури міжособистісних взаємин повинно передбачати звернення 
підлітка на самого себе. Його варто навчити осмислювати свої спонуки, передбачати наслідки власних 
дій та вчинків для себе та інших людей, узгоджувати цілі власної поведінки із засобами їх досягнення. 
Саме тому ми розуміємо процес формування культури міжособистісних взаємин не як засвоєння норм, 
правил взаємин, зовнішніх вимог поведінки, а як осмислення та засвоєння особистістю власних 
можливостей, розвиток її здібностей до спілкування, усунення особистісних чинників, які 
перешкоджають побудові взаємин із іншими та озброєння необхідними знаннями і вміннями. 
Підлітковий вік у цьому сенсі є досить сприятливим, розвиток самосвідомості підлітка створює 
можливості для самоаналізу, самооцінювання, співвіднесення ним власної поведінки із соціально 
схвалюваними зразками.  

Не менш значимим компонентом процесу виховання культури міжособистісних взаємин старших 
підлітків, на наш погляд, є включення їх у діяльність щодо осмислення певних моральних понять, 
цінностей, формування власної оцінки моральних явищ. Можливості для здійснення такої діяльності має 
організація диспутів, етичних студій, філософських столів, вільних розмірковувань типу есе тощо. 

Принципового значення для формування культури взаємин старших підлітків ми надаємо також 
спеціально організованій діяльності підлітків. Вона повинна бути багатоплановою, мати можливості для 
самоствердження, самореалізації особистісного потенціалу підлітків, прояву їх цінності, морального 
вибору, залежності результату діяльності від зусиль кожної дитини, сприяти виробленню у підлітків 
відповідних навичок і звичок поведінки, які у підсумку визначають результативність виховної роботи. 
Наголосимо, що діяльність щодо формування культури взаємин повинна мати системний характер, не 
обмежуватися разовими виховними заходами, має здійснюватися протягом тривалого часу. Особливі 
перспективи для виховання культури взаємин має організація спільної взаємодії підлітків, у якій реально 
перетинаються різні характери дітей і яка служить критерієм оцінки моральності підлітка у взаєминах із 
іншими. Спільна діяльність, як вказує І. Бех, є "реальною основою і спонукою морального 
удосконалення індивіда" [3: 48]. 

Як було зазначено, формування культури міжособистісних взаємин передбачає одночасний вплив на 
свідомість підлітка та включення його у діяльність. Н. Щуркова підкреслює, що у процесі спільної 
різнобічної діяльності, в якій школяр взаємодіє з іншими людьми, відбувається оснащення школяра 
етичним досвідом; набуваються відповідні етичні уміння; формуються стійкі реактивні риси, які 
складають характер людини; породжується структура особистісних цінностей, у системі яких Людина як 
цінність займає ієрархічно більш високе місце; формується усвідомлене ставлення школяра до себе як 
Людини, набувається відчуття самоцінності [4: 19]. 

Важливою умовою розвитку культури взаємин старших підлітків є включення їх у різнобічну 
діяльність, задоволення у ній потреб підлітка у самоствердженні, самовираженні. Проте, як свідчить наш 
досвід, існує протиріччя між потребою включення у діяльність підлітків і відсутністю реального поля 
діяльності. Аналіз стану виховної роботи у загальноосвітніх школах свідчить про недостатнє залучення 
старших підлітків до спільної різнобічної діяльності. Участь школярів у позаурочних колективних 
справах носить епізодичний характер: для хлопчиків це переважно спортивні змагання, для дівчат – 
підготовка до шкільних свят. Постійно і досить часто беруть участь у позаурочних заходах 29,3% 
опитаних; не досить часто, рідко – 50%, не беруть участі – 15, 5% підлітків. Із кількості опитаних лише 
8,6% підлітків не бажають брати участь у спільній діяльності з учнями класу і 77, 5% хочуть бути 
включеними у спільні справи із однокласниками. 

Звернення до практики свідчить також і про те, що в школі превалює такий підхід до організації 
позаурочної діяльності, коли виховні справи нав’язуються вчителем; дитина є виконавцем запланованих 
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заходів, а не ініціатором, співтворцем, вона позбавлена можливості приймати власні рішення. 
Проведення заходів не супроводжується оцінкою, аналізом підлітками своїх успіхів чи невдач, не всі 
мають можливості для власного самовираження, самоутвердження у певній діяльності, хоча позаурочна 
діяльність є вагомим чинником формування культури особистості підлітка, виховання позитивного 
ставлення до себе, до інших, розвитку його індивідуальності, породження і утвердження почуття 
самоцінності, значимості, формування поважного ставлення до нього однолітків. Умовою розвитку 
особистості у різних видах позаурочної діяльності є її активність, здатність до свідомого, 
цілеспрямованого, планомірного перетворення себе, оскільки людська культура, наголошує А. Лосєв, є 
"свідома робота духу над своїм власним удосконаленням" [5: 314]. 

Позаурочна діяльність із виховання культури міжособистісних взаємин спрямована на закріплення, 
поглиблення знань, застосування їх на практиці, вироблення вмінь і навичок ефективної взаємодії, 
розвиток навичок спілкування. Вважаємо, що процес формування культури міжособистісних взаємин 
старших підлітків у позаурочній діяльності набуде більшої ефективності за умови організації 
спеціального навчання; участі підлітків у різноманітних гуртках, клубах за інтересами; залучення 
старших підлітків до різних видів пізнавально-перетворювальної, ціннісно-орієнтаційної, 
організаторської, комунікативної, спортивної, суспільно-корисної діяльності; активізації участі підлітків 
у позаурочній діяльності як основи їх самореалізації і самоствердження. 

З метою формування культури міжособистісних взаємин ми розробили експериментальну програму з 
урахуванням вікових та психологічних особливостей підлітків, відповідно до їх потреб і бажань. Ця 
програма реалізовувалася шляхом упровадження активних методів навчання та виховання. Дослідно-
експериментальна робота показує, що розвитку культури міжособистісних взаємин старших підлітків 
сприяє використання технологій, які передбачають одночасний розвиток когнітивного аспекту взаємин 
та формування емоційно-вольової і практично-діяльнісної сфер. Спеціально підібрані форми діяльності 
(тренінги, етичні студії, етичний театр, ділові та рольові ігри, клуби, гуртки, факультативи та ін.) 
надають можливості для виявлення ініціативи та активності підлітків і через мотиваційні чинники 
призводять до засвоєння підлітками досвіду етичної взаємодії. Завдяки рефлексії такий досвід стає 
внутрішнім надбанням особистості і виступає регулятором поведінки дитини у ситуаціях взаємин. 

Серед форм роботи, що сприяють налагодженню міжособистісних взаємин підлітків, особливу роль 
відіграє реалізація спеціального факультативного курсу. При належній організації та відповідному 
теоретичному і методичному забезпеченні заняття стають основою, на якій базуються інші позаурочні 
форми роботи, утворюючи струнку систему оптимізації міжособистісних взаємин старших підлітків. 
Запропонована програма факультативного курсу "Культура взаємин – основа життєвого успіху молодої 
людини" побудована з урахуванням досвіду етичного виховання та вимог сьогодення. Вивчення курсу 
спрямоване на формування знань, умінь і навичок культури міжособистісних взаємин, виховання 
особистісних якостей учнів, їхніх переконань, мотивів, ціннісних орієнтацій, толерантності у людських 
взаєминах; вироблення вмінь будувати на морально-правових засадах свої взаємини з іншими. У 
структурі занять теоретичні відомості та практичні вправи, тести, ігри, методики вивчення підлітками 
особливостей своєї особистості, складання самохарактеристик, самопрезентації, вироблення правил, 
кодексів, законів, тобто такі види робіт, які забезпечують практичну реалізацію теоретичних відомостей 
та оволодіння необхідними уміннями.  

До змісту занять ми включили також наступні види робіт: розв’язування життєвих ситуацій із 
проблем міжособистісного спілкування (моделювання проблемних ситуацій, спостереження за 
взаєминами інших, аналіз ситуацій власних взаємин із іншими), вони сприяють розвитку аналітичних 
умінь, оцінки власної поведінки, виробленню ефективної стратегії взаємодії; застосування системи 
навчально-рольових (ділових) ігор: дискусії, учнівські наради, симпозіуми, семінари, етичні суди тощо. 
Гра дозволяє діагностувати стан підлітків, навчати їх творчій взаємодії, вчити розробляти і будувати 
концепції взаємин, уживатися в різні ситуації та рольові позиції; аналізувати і знаходити вихід із 
проблемних ситуацій; набувати навичок взаємодії з групою і в групі; розвиває почуття спільності, 
єдності, відповідальності, формує навички етичної взаємодії. Застосовували систему спеціальних вправ 
на самоаналіз, самоусвідомлення підлітками своєї особистості; вправи-з’ясування проблеми: мозковий 
штурм, есе, нариси, "Акваріум"; творчі лабораторії: вироблення кодексів, декларацій, складання різного 
роду карт, правил тощо; вправи-тренінги, які дозволяють виробити певні навички взаємодії з іншими 
людьми, самоконтролю своїх емоцій, станів, поведінки. У ході активної взаємодії з однолітками учні 
навчаються відчувати і розуміти їх, визнавати їх право на унікальність, неповторність, формується 
позитивне ставлення до них. Групова творча діяльність гуманізує взаємини підлітків, збагачує їхній 
досвід у засвоєнні правил ефективної взаємодії, навчає толерантності, поваги, визнання самоцінності 
іншої особистості. 

Обов’язковими умовами проведення занять є: атмосфера психологічного комфорту і розкутості; 
особистісно орієнтований підхід; включення дітей у творчий процес заняття; спонукання підлітків до 
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самостійних пошуків нестандартних способів розв’язання проблем, які виникають у взаєминах із 
іншими; створення ситуації успіху для кожної дитини. 

Дослідно-експериментальна робота засвідчує, що ефективність виховання культури міжособистісних 
взаємин старших підлітків забезпечується завдяки включенню підлітків у особистісно значущу 
різноманітну діяльність спільно зі своїм класом та за умови вироблення позитивної мотивації у підлітків 
щодо цієї діяльності та щодо тих зразків взаємин, які в ній закріплюються. У нашому дослідженні цій 
меті слугували наступні види діяльності старших підлітків: прибирання лісопаркової зони, розчищення 
лісового джерела, насадження дерев (корисні справи "Лісове джерело", "Шкільний сад", "Галявина 
затишку"); "Створення затишку в малому світі" (приміщення класу, школи, подвір’я); діяльність щодо 
організації відпочинку молодших школярів: виховні години, казки-інсценівки, походи, ігри; День 
самоврядування; створення галереї – виставки "Живий портрет"; журналістське розслідування "З 
прихованою камерою"; велопробіг "Дорогами бойової слави"; веселі посиденьки "Класна сімейка" тощо. 
Особистісно значуща спільна діяльність сприяє формуванню стійких переконань, дисциплінує підлітків, 
розвиває ініціативу, творчість, впливає на розвиток почуттів, характеру, формує комунікативні здібності, 
підвищує рівень особистісної культури. Діти засвоюють норми співжиття, співпраці, вчаться 
розв’язувати життєві завдання у ході спільної діяльності, регулювати свої емоції, корегувати поведінку. 

Узагальнюючи викладене, зазначимо, що процес формування культури міжособистісних взаємин 
старших підлітків передбачає підбір таких форм і методів, які б уможливлювали одночасний вплив на 
свідомість і практичну діяльність школярів; звернення до життєвого досвіду підлітків та реальних 
ситуацій взаємин; організацію їх спільної діяльності як критерію оцінки рівня їх моральності у 
взаєминах. Вагомого значення набуває реалізація спеціального факультативного курсу як основи для 
утворення стрункої системи різних форм позаурочної діяльності, які в комплексі слугують для 
розв’язання завдання оптимізації взаємин у підлітковому колективі. Серед них клуби, студії, етичний 
театр, соціодрама, гуртки, симпозіуми, конференції тощо, виховні можливості яких буде 
схарактеризовано у наступних роботах. 
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Бисик Н.М. Инновационные технологии в процессе воспитания культуры взаимоотношений 
старших подростков. 

В статье представлены формы организации процесса воспитания культуры взаимоотношений старших 
подростков в послеурочной деятельности. Раскрыто содержание и виды работы подростков на 

занятиях факультативного курса. 

Bisyk N.M. Modern Technologies of the Formation of Cultural Relations in Groups at Teenagers. 

The article presents the ways of organization of the process of the formation of cultural relations in groups at 
teenagers in extra curriculum activity with special emphasis on content and forms of work with teenagers at 

optional classes.  
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ВИВЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ 

У статті запропоновано методику та результати дослідження функціонального стану студентів 
Житомирського державного університету 

 
Життєдіяльність і, зокрема, працездатність людини певною мірою визначаються параметрами 

функціонального стану її організму. Варто зазначити, що запропоновані параметри включають 
особливості функціонування важливих систем та органів в аспектах фізіологічного, психічного та 
духовного здоров’я. Сучасні екологічні особливості навколишнього середовища, значна частка 
шкідливих відходів та викидів суттєво впливають на стан життєдіяльності. Очевидно, що при 
прискореному темпі життя та в ситуативних стресових ситуаціях наша діяльність може  
характеризуватися режимом надмірного навантаження. 

Зазначені негативні чинники природної, техногенної та соціально-політичної сфер, можливо, 
впливають і на стан здоров’я студентів нашого університету. Такою, відповідно, визначається проблема в 
цілому, практичне вивчення якої продовжувалося на протязі двох років на кафедрі охорони. У 
тестуваннях, методика яких визначена в пропонованій статті, брали участь 484 студенти, що навчалися 
на перших, других, четвертих, п’ятих курсах факультетів іноземних мов, філологічного та фізико-
математичного. Виконуючи тести, студенти перевіряли власний функціональний стан, робили важливі 
для себе висновки (прикладні аспекти дослідження), Зв’язок із відповідними науковими дослідженнями 
ми вбачаємо в загальній актуалізації проблеми здоров’я населення, особливо молодого покоління. 
Загальновідомо, що на теренах України близько 90% школярів, студентів мають певні відхилення щодо 
показників здорового стану; 40% першокласників протягом першого півріччя перебування в навчальних 
закладах відчувають стрес. Список можна було б продовжити. Питання, пов’язані з характеристикою 
здоров’я, завжди були актуальними, проте зв’язок їх вирішення з викладанням предмету "Безпека 
життєдіяльності", особливо у варіантах суб’єктної самоактуалізації, практично не прослідковується. 
Водночас, варто зазначити, що окремі аспекти конкретизованої проблеми вивчаються Сидорчук Л.А. [1], 
Горяної Л.Г. [2], Шиленко О.Є. [3].  

У процесі дослідження використовувалися методики, адаптовані відповідно до представлених у 
публікаціях рекомендацій, дослідження працездатності людини авторів Джигирея В.С. та 
Жидецького В.Ц. [4]. Тестування проводилося за такими напрямками: виміри особливостей 
функціонування серцево-судинної системи, апарату зовнішнього дихання, нервової системи та нервово-
м’язового апарату. 

 
Методика дослідження 

 
Серцево-судинна система 
Тест Руф’є – Діксона. Вимірюється пульс у стані спокою, після 20 присідань та після 1 хвилини 

відпочинку. Записується результат. Для обчислення результатів використовується формула: 

10
200)( 32 −++ РРР , (1) 

де Р – пульс у спокої, Р2 – пульс після 20 присідань, Р3 – пульс після хвилини відпочинку. Кінцеві 
цифри: 1-3 – дуже добрий показник; 3-6 – добрий. 

Проба Мартіне. Підраховується частота серцевих скорочень (ЧСС) протягом 30 с у стані спокою. 
Після 20 глибоких присідань (ноги нарізно, руки витягнуті вперед) протягом 30 с знову підраховується 
ЧСС. Результати записуються і визначається процент збільшення частоти пульсу відносно початкового 
рівня. При почастішанні пульсу на 25% стан системи оцінюється як добрий; при 50-75% – задовільний; 
більше 75% – незадовільний. 
Апарат зовнішнього дихання 
Проба Штанге (затримка повітря на вдиху). У положенні стоячи робиться вдих, потім глибокий 

видих, знову вдих (80-90% від максимального) і закривається рот. Ніс затискається. Відзначається час 
затримки дихання. Записується результат. У доброму функціональному стані людина здатна затримати 
дихання на 60-120 с.  
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Проба Генчі (затримка повітря на видиху). У положенні стоячи робиться вдих, потім глибокий видих 
і закривається рот. Записується результат. У доброму функціональному стані людина може затримати 
дихання на видиху на 60-90 с.  
Нервова система 
Проба на стійкість у позі Ромберга. Особа, яка обстежується, стоїть із заплющеними очима, 

витягнувши вперед руки з розведеними пальцями. При ускладненому варіанті ступні ніг містяться на 
одній лінії (носок до п’ятки). Помічник, використовуючи секундомір, визначає максимальний час 
стійкості до наявності тремтіння. Потім вони міняються місцями, результати записуються. 
Порівнюються результати. 

Проба А.І. Яроцького (визначення рівноваги). Обстежуваний у положенні стоячи закриває очі і 
безперервно обертає голову в один бік у темпі два рухи за секунду, застосовуючи вказівки помічника. 
Помічник обраховує час від початку рухів голови до моменту втрати рівноваги. Результати записуються.  

Умовна оцінка: збереження рівноваги 35 с – "відмінно", 29 с – "добре", 15 с – "задовільно". 
Нервово-м’язовий апарат 
Визначення маси тіла. У Центрі аеробіки (м.Даллас, США) ідеальна маса визначається за формулою 

Мегоні. 
Для чоловіків: 

( 0254.0
)( мh ×4−128)×0.453=m (кг); (2) 

Для жінок: 
( 0254.0

)(мh ×3.5−108)×0.453=m (кг) (3) 
(1 дюйм = 0.0254 м, 1 фунт = 0.453 кг). [5] 
 
Результати дослідження 
 
Як основний методичний підхід використовувалися непрямі показники, тобто відповідність 

вихідному значенню чи нормі результатів тестування. При визначенні показників серцево-судинної 
системи та апарату зовнішнього дихання  враховувалися вікові норми. Так, частота серцевих скорочень у 
людей віком 10-19 років–60-90 ударів за хвилину; 20-30 років–60-65 ударів за хвилину, а частота дихання 
у людини віком до 30 років – 16-20 вдихів за хвилину [5]. 

За даними досліджень виявлено, що стан серцево-судинної системи студентів у цілому залежить від 
віку (див. діаграму 1). 

Якщо у 17 років апарат зовнішнього дихання функціонує добре у 16,8% студентів, то з 21 року – у 
29,3% студентів, що вказує на певні позитивні тенденції (діаграма 2). 

Відповідно до наведених результатів дослідження кількість студентів із задовільним станом нервової 
системи у віці 17–21 рік збільшується, а з відмінним станом – зменшується (різниця 3,9%; див. діагр.3). 

Актуальною є проблема надлишкової ваги. На думку спеціалістів з проблем харчування Ю.А.Князева 
і А.В.Картамишева, у 80% досліджених, що мають надлишкову вагу, виявляються негативні зміни в 
роботі серцево-судинної системи, знижується працездатність і, у цілому, скорочується тривалість життя 
на 5-10 років [6]. 

Варто зауважити, що у студентів нашого ВНЗ спостерігається збільшення ваги із віком, що не 
відповідає нормі (діагр.4). 

Незадовільну роботу серцево-судинної системи соціологи пов’язують, зокрема, із належністю до 
чоловічої статі. Один інфаркт міокарду в жінок відповідає, у середньому, двадцяти у чоловіків віком до 
40 років [6]. Ніжне, чутливе жіноче серце, виявляється, надзвичайно стійке до захворювання серцево-
судинної системи. Подібні висновки зафіксовані й у наших дослідженнях (діагр. 5). 

Аналіз стану апарату зовнішнього дихання свідчить про кращу його роботу у чоловіків (54%), ніж у 
жінок (37%) (діагр. 6). 

Дослідження стану нервової системи показали, що краще стресові ситуації переносять студенти 
чоловічої статі (діагр.7). 

Кількість студентів, вага яких відповідає нормі, порівняно із середньостатистичними показниками по 
Україні, у нашому університеті дещо більша, зокрема студентів чоловічої статі – на 5% (діагр.8). 

У процесі дослідження студенти не тільки оцінювали свій функціональний стан, але й детально 
вивчали відповідні методики, що може бути корисним у їх власній педагогічній практиці. 

Перспективи аналогічних досліджень ми вбачаємо в вивченні взаємозв’язку функціональних 
параметрів стану організму молодих людей з чинниками навколишнього середовища, включаючи 
потреби і звички самих досліджуваних.  
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У народі говорять "Здоровому усе здорово!" Кожен із нас сам творець свого здоров'я. Головний наш 

інструмент – рух, активний спосіб життя, фізична культура. 
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Діаграма 5. Порівняльний аналіз стану серцево-судинної системи студентів чоловічої та жіночої статі 
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Діаграма 6. Порівняльний аналіз стану апарату зовнішнього дихання 
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Діаграма 7. Порівняльний аналіз стану нервової системи  
студентів чоловічої та жіночої статі 
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В статье предложена  методика и результаты исследования функционального состояния организма 
студентов Житомирского государственного университета. 

Vasiljeva R. E., Semenets L. N. Study of the Functional Condition of the Organisms of University Students. 

This article offers the procedures and results of the research of the Functional Condition of the Organisms of 
Zhytomyr University Students. 
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ГЛИБИНА І МЕЛОДІЙНІСТЬ ПОЕТИЧНОГО СЛОВА  
(виразне читання вірша М.Т. Рильського "Поле чорніє.  Проходять хмари…")    

 

У  статті відображено процес підготовки до читання студентами-філологами ліричного твору 
М. Рильського. Виконавський аналіз здійснюється на основі літературознавчого, який веде до 
усвідомлення художньої єдності поетичного тексту через аналіз семантичного,  ритмічного, 

синтаксичного рівнів його структури. 

Умовою виразності читання, на перший погляд, простих, присвячених природі  ліричних мініатюр 
М. Рильського є  послідовний літературознавчий аналіз. У той же час весь процес підготовки поетичного 
твору до читання має залишатися розмовою студентів з автором "Другої книжки лірики", час написання 
якої символічно припадає на студентство, на юність і молодість. Між Києвом та  Романівкою, між 
Романівкою та Києвом гойдається система координат першого життєвого досвіду, густо забарвленого 
київською книжково-університетською освітою. Але рання поезія М. Рильського не сприймається тільки 
як данина літературній моді початку ХХ століття. Цикл поезій "Під осінніми зорями" виступає як 
лірична сповідь, в якій духовні пошуки молодої душі й омріяні нею гармонійні зв'язки з навколішнім 
світом у часи тривог і неспокою знайшли адекватне відображення в лаконічній формі філософських 
мініатюр. Вірш  "Поле чорніє. Проходять хмари…" [1: 114]  видається таким твором, у якому, мовби у 
філософській монаді, з високою концентрацією якості  розчинені вся наснага пошуку й майстерність 
автора циклу. Поетичний паралелізм  в системі  тонічного віршування, імпресія як засіб відображення 
натурфілософського бачення світу, плин почуттів переданий через інтонаційне напруження  ритму,  
"інтимізуючі" звернення – це оригінальні, новаторські  прийоми Максима Рильського, які знаходять 
відповідне задуму автора  вираження в інтонуванні читців-студентів. 

 
 

Поле / чорніє . // Проходять /  хмари, / 
Гаптують / небо / химерною / грою. //   
Пролісків / перших  / блакитні  / отари…// 
Земле! //  Як тепло  / нам  / із тобою! /// 
 
Глибшає / далеч. // Річка / синіє. //  
Річка / синіє, / зітхає, / сміється…// 
Де  / вас подіти, / зелені  /  надії? / 
Вас  /  так  багато / – серце порветься! /// [ 1: 114 ] 

 
Формат мініатюри потребує від поета чіткої організації ліричного матеріалу. Дивує майстерність 

молодого автора,  яка  проявляється на всіх рівнях художньої структури  "пейзажно-психологічного" [ 2: 
114 ] твору. 

Визначальною для емоційного тону читця є  тональність самого поетичного слова, в свій час 
охарактеризована дослідником поетики І.К. Білодідом як "інтимізуюча": "Мовна тональність творів 
М. Рильського і в інтимній, внутрішньочуттєвій сфері – чиста, реалістично-романтична, сказати б 
"прозаїчним" словом – здорова, художньо-естетично виправдана, але й одночасно глибоко людяна, 
заглиблено психологічна…" [3: 104] Тональність репрезентує близького і зрозумілого студентам 
ліричного героя – стриманого і відкритого, романтичного, довірливого, такого, що сам обирає читача-
співрозмовника.   

  У поезії  приваблює юнацька філософія далечі. Завдяки прийому психологічного паралелізму, 
притаманному поетичній практиці М. Рильського у період "гамсуновського пантеїзму",  визначається 
своєрідна поетична топографія – простір "зелених надій"… Між реальною, навіть навмисно реалістично 
виписаною землею й омріяним небом - неприборкана далеч. У цьому поетичному просторі багато  
почуття – "пролісків перших".  Погляд юнака наче поглинає неосяжний світ.  Він рухається слідом за 
синьою річкою,  за хмарами – "білими островами", що "гаптують небо химерною грою". Погляд 
рухливий, бо неосяжний простір, бо рухливий світ. Рухливість і піднесеність почуттів  визначають 
ритмомелодику  інтонаційного візерунка. 



Ю.О. Герасимов. Глибина і мелодійність поетичного слова   
(виразне читання вірша  М.Т. Рильського "Поле чорніє. Проходять хмари…") 

227 

Ключовим для студентів уявляється розгляд перших двох рядків, що виконують роль заспіву 
поетичної думки:  

Поле  / чорніє. // Проходять  / хмари, / 
Гаптують / небо  /  химерною  / грою. // 

 
І в першому, і в другому  рядках кількість наголосів відповідає кількості лексем. За законами  

тонічного віршування,  ритмічне значення наголосу в рядку неоднакове, й особливої сили набирає 
кінцевий наголос, підтримуваний ритмічною паузою й клаузулою. Але у першому рядку з'являється 
пауза – мала цезура, яка "обрубує" рядок посередині. Її завдання є багатогранним. Водночас  цезура 
размежовує образотворче поле й також симетрично  інтонаційно напружує  ритм. Усі слова, не обділені 
ритмоутворюючим наголосом, є акцентологічно рівноправними. Завдяки цьому надзвичайно важливим 
стає кожне слово й його підтекст. 

Як зберігається повна симетрія двох першопочаткових для поета даностей: земля – простір неба? 
Завдяки підтексту. Земля і небо  рівнозначні, хоч образ землі стислий, а образ неба, заряджений енергією 
руху, ритму,  окреслюється через  розширення у висоту й  далечінь. (Так поступово, в межах 
натурфілософії, в поетиці М. Рильського визначається  "синя далечінь" як  індивідуальна категорія 
світогляду ). 

Потрібно ще раз нагадати читцю про змістовне значення малої цезури. Якщо спробувати прочитати 
перший рядок без належної паузи, яка б створювала смисловий коридор між двома принциповими 
образами, отримаємо через інтонацію простого скандування (Поле / чорніє. / Проходять / хмари…) 
руйнівне для смислу твору напластування образу неба на образ землі. Тоніка у "чистому вигляді" – 
тільки канва для ритмомелодійного візерунка пейзажного й водночас психологічного твору Максима 
Рильського.   

Поле чорніє. Спочатку тільки клаптик землі, де опинився ліричний герой, – порівняно з безмежним, 
нікому не підвладним небом.  

 Проходять хмари… Параметри простору забезпечує прозорий синтаксис, де рядок закінчує не 
крапка, а кома, що продовжуює  поетичну думку, поширенню якої присвячується повністю наступний,  
другий рядок. Сутність неба  для ліричного героя проявляється через  химерну гру хмар, яка асоціюється 
з юнацькими думками, невпинним рухом. Тому наприкінці першого рядка  закономірна ритмічна пауза: 
голос підвищується, інтонаційний рух не припиняється. Тоніка унеможливлює перенос, у той же час 
синтаксична конструкція зберігає  рухливість і образу, й інтонації.  Інтонаційна напруга, створена 
цезурою, виштовхується  з першого віршового рядка – на другий, у бік розширення образу.         

Тонічне віршування – не замкнена для варіацій система. Третій  рядок: Пролісків / перших / блакитні / 
отари… // –  метафоричний,  ускладнений, двочастинний образ, побудований за принципами дифузії. 
При цьому збережена структурна симетрія, що посилює підтекст першого рядка: реально земні плями 
пролісків перших – і віддзеркалюючі їх небесні блакитні отари. Враження ліричного героя сприймаються  
тільки як передчуття (додатково про це свідчать три крапки, що відразу позначається на інтонації: 
сильний кінцевий ритмічний наголос ще посилюється – вже за рахунок  сили голосу, темпу і, можливо, - 
мелодики). Створюється відповідний образу ліричного героя емоційний тон. 

 Метафоричний третій рядок перегукується з першим (імпресія через  кольорові контрасти): проліски 
на тлі чистоти чорного, ще не засіяного поля. Спливає  прихована метафора: незасіяне поле як передмова  
життя. Земля – не тільки той клаптик,  острівець у бурхливому життєвому морі, де опинився тимчасово 
ліричний герой.   Чорне поле напередодні весни – це  даність,  константа. 

Земле! // Як тепло / нам / із тобою!  Ритмоутворюючий наголос підсилюється логічними наголосами. 
Тільки так виявляється можливим виразити водночас і емоційний сплеск, і смислове значення  
звернення, цілком органічного за умови, коли герой настільки зливається з природою, що починає жити  
в одному ритмі з нею. Психологічна пауза цілком збігається з ритмом, збагачуючи його інтонацією 
схвильованності.  Прискоренням темпу в момент емоційного сплеску інтонація зобов'язана  злиттю 
лексем під логічним наголосом в єдине фонетичне слово.  

Партитура другої строфи спочатку ніби накладається і на першу, копіює її. Знову однакова кількість 
ритмічних наголосів, знов у першому віршовому рядку з'являється мала цезура. Суттєвою зміною для 
читця є знак – крапка наприкінці першого рядка (якщо за аналогією  з першою строфою). Знак зненацька 
зупиняє рух поетичної думки. Тому є інтонаційна перешкода. Чим вища вона, тим радісніше задзвенить 
течія синьої річки. Усе наполегливіше втручаються в інтонацію логічні наголоси, ще більш напружуючи 
градаційне поле, акцентуючи смислові  зв'язки  ліричного твору: перша строфа визначає межі землі і 
неба, друга – межі душі. Погляд юнака, ліричного героя, рухається в напрямку від землі (що відбувається 
в переважній більшості перших ліричних спроб Максима Рильського)  до синього неба, віддзеркалюється 
і,  підхоплений простором (глибшає далеч), прямує  в бік омріяної  "синьої далечіні". 

Плин почуттів прискорюється через синонімічну динаміку дієслів: психологізованих, "градаційно 
розташованих" [3: 110], – заряджених надзвичайною енергією життєвого оптимізму в процесі пошуку 
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юнаком гармонії із світом – Річка / синіє. // Річка / синіє, / зітхає, / сміється… Тому не здається 
несподіваним кульмінаційний інтонаційний спалах, що переповнює почуття: 

 
Де   / вас подіти,  / зелені / надії? /        
Вас /  так багато –  / серце  порветься!  

 
Поезія, насичена передчуттям "пролісків перших", укотре уможливлює вимріяну єдність природи і 

людини (за неодмінної умови самоочищення душі  перед обличчям  "високого неба, – синього і 
високого" [ 1: 119 ] ). 

Виконавський аналіз – процес підготовки тексту до виразного читання в шкільній практиці – 
розглядається студентами-філологами на лабораторному занятті як засіб інтерпретації твору й умова 
поглибленого розуміння його смислу. "Занурення в текст посередництвом літературознавчого аналізу є 
одним із дійових методів підготовки твору до читання, стає міцною основою для вироблення особистої 
концепції та трактування" [4: 17], – вважає С.С. Іванченко, укладач програми практикуму з виразного 
читання. Важливим видається момент  "присвоєння" (термін К.С. Станіславського) твору, обраного 
студентами для виразного читання: "Виконавець вивчає текст настільки ретельно, що він здається йому 
своїм (читець "присвоює" текст), зрозумілим і дуже важливим для нього. Тільки після цього можна 
створювати твір, що звучить, шукати його "на голос". Поверхове, приблизне розуміння тексту 
обов’язково себе виявить під час читання вголос неправильними акцентами, зруйнованою перспективою, 
строкатістю інтонацій. Ось чому свою роботу читець повинен починати з виконавського аналізу” [4: 12]. 
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Герасимов Ю.А. Глубина и мелодичность поэтического слова (выразительное чтение 
стихотворения М.Т. Рыльского "Поле чернеет. Плывут облака …"). 

Статья отражает процесс подготовки студентами-филологами к выразительному чтению 
лирического стихотворения М. Рыльского. Исполнительский анализ основывается на 

литературоведческом, ведущем к пониманию художественного единства поэтического текста 
посредством анализа различных уровней его структуры: семантического, ритмического, 

синтаксического.  

Herasymov Yu. A. The Depth and Melodiousness of a Poetic Word (Expressive Reading of a Poem by 
Maksym Rylsky "Pole Chornie. Prokhodyat’ Khmary … (The Field Is Darkening. The Clouds Are Floating 

in the Sky …) by Maksym Rylsky. 

The article sets out the process of training students of language disciplines for expressive reading of a lyrical 
verse by M. Rylsky. Literary analysis, being the basic of the performative one, enables to perceive the artistic 

integrity of a poetic piece through analyzing semantic, rhythmic and syntactic strata of its structure. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У 
ПОЗАНАВЧАЛЬНИЙ ЧАС 

У статті представлений аналіз організації художньо-технічної творчості учнів початкових класів у 
позанавчальний час. 

В  умовах  ринкових  відносин,  соціальних  та  економічних  реформ,  демократизації  суспільства  та  
гуманітаризації  освіти  підвищився  попит  дітей  та  їх  батьків  на  додаткові  освітні  послуги,  які  
можуть  бути  здійснені  в  результаті  використання  соціально-педагогічних  можливостей  у 
позанавчальному виховному процесі.  

Проблемам організації позакласної виховної діяльності школярів присвячено наукові дослідження 
українських та зарубіжних учених (Ш.О. Амонашвілі, М.І. Болдирєв, М.П. Лещенко, В.М. Ореховська, 
М.І. Рожков та ін.). 

Аналіз  становлення  і  розвитку  позанавчального процесу виховання  дітей  та  учнівської  молоді  свідчить  
про  наявність  в Україні прогресивних  тенденцій  і  позитивний  вплив   творчості  на розвиток  особистості.   

Проте сучасні завдання реформування української освіти вимагають радикальних змін у вихованні й 
навчанні підростаючого покоління. В умовах швидких змін в усіх сферах життя для дітей, на жаль, інколи 
не залишається місця у соціальних програмах, а для їхньої нормальної життєдіяльності потрібні нові 
враження й переживання, психологічний комфорт, можливості самовираження у різних видах творчості. 

Метою цієї статті, що становить одну зі складових нашого дослідження, є аналіз організації 
художньо-технічної творчості учнів початкових класів у позанавчальний час. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про те, що цій проблемі приділялася належна 
увага. Зокрема, окремі аспекти проблеми художньо-технічної діяльності в гуртках у позанавчальний час 
розкриті у працях Г. Зборовського, В. Патрушева, С. Петросяна, Л. Герасименко, Т. Сущенко та ін.  
Дослідники  визначали,  що  позанавчальний  час  набуває  справжньої  цінності  лише  тоді,  коли  
особистість  може  розкрити  себе,  виявити  свої  природні  здібності,  повніше  задовольнити  естетичні  
потреби.  Педагогічні  умови  організації  вільного  часу  в  процесі  позанавчальної  роботи  з  дітьми  
розглядали    Л. Абакулова,  Є. Богородська,  Л. Герасименко,  В. Дружинін;  естетичні  можливості  його  
реалізації  вивчали  С. Герасимов,  Б. Нежинський,    В. Петрушин  та  інші.  Дослідники  вважають,  що  
способи  організації  творчості  учнів  повинні  зумовлюватися  формою  суспільного  життя,  а  також    
суто  індивідуальним,  неповторним,  нерегламентованим  підходом. 

Беручи  до  уваги  багатоаспектність  зазначеної  проблеми,  слід  зазначити,  що  вільний  час  
потребує   того  рівня  теоретичного  узагальнення,  на  якому  можлива  координація  досліджень  із  
низки  взаємодіючих  дисциплін – соціології,  культурології,  педагогіки,  психології. 

У розв’язанні окреслених вище завдань величезну роль повинні відігравати позашкільні заклади. 
Найбільш поширеною формою організації роботи з виховання творчих здібностей учнівської молоді є гуртки, 
клуби, різнопрофільні секції художньо-технічної творчості, Малі академії наук, дитячі творчі об'єднання. 
Найтиповішою формою колективно-групових занять з дітьми є гурток. Гурток – це вільне об'єднання дітей і 
педагогів на основі спільної захопленості конкретним видом діяльності, мета якого – задоволення і розвиток 
творчих здібностей дітей, їх духовно-моральне збагачення [1: 53]. Організація гурткової діяльності молодших 
школярів потребує спеціальної підготовки майбутніх учителів початкових класів. 

Великі можливості підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-
технічної творчості учнів має позааудиторна робота.  

З огляду на вищесказане, нами було запропоновано і апробовано на педагогічному факультеті 
Житомирського державного університету експериментальну програму факультативного курсу 
"Організація художньо-технічної творчості учнів початкових класів". 

Розроблена нами програма факультативу "Організація художньо-технічної творчості учнів початкових 
класів" передбачає підготовку студентів за спеціальністю 7.01.01.02 ("Початкове навчання") до організації 
художньо-технічної творчості молодших школярів на уроках художньої праці та у позанавчальний час. 
Вона включає оволодіння теоретичними і практичними знаннями й уміннями в галузі  промислового 
виробництва. Поєднання двох видів діяльності – мистецтва і техніки – у факультативному курсі визначило 
специфіку його художньо-технічного змісту. Такий підхід зумовлений необхідністю залучення молодших 
школярів до вирішення творчих завдань як технічного, так і художнього характеру. Однак розвивати 
творчий потенціал дитини може вчитель, який сам є творчою особистістю. 

Зміст, форми й методи роботи за програмою факультативу "Організація художньо-технічної творчості 
учнів початкових класів" спрямовані на формування творчо активної особистості майбутнього вчителя 
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початкових класів, який володіє системою художньо-технічних знань, умінь, навичок, а також 
методикою творчого пошуку.  

Практикою доведено, що в процесі роботи у майбутніх учителів початкових класів виховується 
культура мислення та естетичних суджень, цілеспрямованість, почуття відповідальності за доручену 
справу. На заняттях більш глибоко виявляються природні нахили та здібності молодших школярів. 

Безперечно, педагогічно ефективним у художньо-технічній творчості учнів початкових класів є 
створення різноманітних композицій у техніці "бісероплетіння". 

Техніка "бісероплетіння" належить до різновиду декоративно-прикладного мистецтва і має 
специфічні риси та своєрідні ознаки. 

Дуже важливим є розуміння вчителем завдань, які він ставить перед учнями, його вміння передати 
школярам основні принципи роботи з бісером, а методика навчання має ґрунтуватися на чітких 
дидактичних принципах: 

• активності та свідомості; 
• систематичності та послідовності; 
• міцності засвоєння знань; 
• доступності та посильності у навчанні. 
Нами передбачено систему завдань трьох рівнів складності. На першому рівні робота має  

репродуктивний характер – за зразком. На другому вона замінюється репродуктивно-творчою 
діяльністю; це, як правило, робота по пам’яті з внесенням елементів творчості (додаткові деталі, загальне 
художньо-композиційне рішення тощо). Поступово діяльність переходить на третій рівень – творчий, у 
творчо-естетичну працю (робота за власним задумом). Основними вимогами до оцінки виконаного 
завдання першого рівня складності є знання студентів, точність обробки матеріалів, норма часу, 
правильність виконання трудових прийомів, організація робочого місця, дотримання правил безпечної 
праці. На другому рівні поряд з основними вимогами передбачено додаткову – художньо-естетичне 
оформлення виробу; на третьому – до всього вище зазначеного  додається нестандартність та 
оригінальність виробу (ідеї). 

Процес створення композицій у техніці "бісероплетіння" передбачає поетапне виконання. 
1. Вибір сюжету. Вчитель підбирає теми, значимі для себе й цікаві та доступні для учнів. 
2. Складання ескізу композиції. Перед виконанням ескізу вчитель має разом зі школярами 

проаналізувати форми предметів, їх співвідношення. Вчитель пропонує розглядати предмети, давати 
порівняльну характеристику їхніх частин, створювати схеми, складати візерунки для техніки нанизування. 

3. Кольорове вирішення роботи. Вчитель знайомить молодших школярів з елементарними 
законами сполучення кольорів та їх впливом на людину, гармонією кольорів (гармонія споріднених 
кольорів, гармонія контрастних кольорів). Формування у школярів знання про кольоровий спектр, 
уміння підбирати і поєднувати кольорові відтінки теплої та холодної гам надає можливість школярам 
розвивати своєрідне світосприйняття, передавати емоційний стан, виховувати власну колористичну 
культуру. У процесі цього відбувається зміна настрою учня, підвищуються рівень його розумової 
працездатності, зацікавленість, розвиваються творчі здібності та нахили. 

4. Вибір матеріалу за видом (бісер, намистини, склярус) та розміром. Молодші школярі 
ознайомлюються з різновидами бісеру за формою, кольором та розмірами; матеріалами, необхідними для 
бісероплетіння. 

5. Плетіння (нанизування) окремих елементів. Учні початкових класів ознайомлюються з 
найпростішими прийомами бісероплетіння: підвіска, бахрома, гілочки, фестони, кулька, квітка, листочок, 
шнури та джгути, кутки. Вчитель ознайомлює дітей з основними елементами бісероплетіння – ланцюжками: 

• за складністю: простий, складний; 
• за видом: щільний, ажурний; 
• за технікою виконання: нанизування на одну голку, дві голки або на декількох голках; 
• за кількістю рядів: однорядні, багаторядні. 
6. Підготовка основи для композиції. Учні вчаться створювати та оформлювати основу для 

композиції, вирішувати композиційність за формою, колоритом, художнім смаком. 
7. Композиційне вирішення роботи (компонування та закріплення елементів на основу).  
Майбутні вчителі початкових класів знайомлять учнів з композиційною майстерністю як основою 

творчого процесу. Учні отримують знання про універсальні закони та правила побудови композиції, про 
різноманітність композицій та технік виконання (національні мотиви, художній смак, професіоналізм) за 
формою, назвою, орнаментацією, колоритом. Учні засвоюють основні засоби композиції (побудови 
виробу): ритм, симетрія, асиметрія, рівновага. 

На заняттях факультативу "Організація художньо-технічної творчості учнів початкових класів" 
майбутні вчителі початкових класів вивчають методику виготовлення іграшок-сувенірів. Студенти,  
створюючи пласкі та об’ємні іграшки-сувеніри з бавовняної і цупких тканин (сукна, драпу тощо), 
ознайомлюються з різними видами тканин, їх властивостями, освоюють способи з'єднання тканин та 
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декоративного оздоблення виробів. Майбутні фахівці вчаться виконувати різноманітні види ручних швів, 
набувають навички роботи із синтетичним та натуральним хутром, шкірою та шкірозамінником, 
дізнаються про їхні декоративні можливості у поєднанні з тканиною. На заняттях факультативу студенти 
засвоюють методику виготовлення м’якої іграшки: правила розкрою, пошиву і оздоблення моделей, а 
також отримують уявлення про форму моделі, її конструкцію, умовне трактування образу тварини. Уся 
робота факультативу  тісно пов’язана з декоративно-прикладним мистецтвом, адже майбутні вчителі 
початкових класів  ознайомлюються з історією народної іграшки, найбільш відомими промислами, 
українськими національними традиціями, національним костюмом. 

Велика увага на заняттях приділяється естетичному вихованню молодших школярів, розвитку їх 
фантазії, художнього смаку, творчої уяви, вихованню доброти, взаємодопомоги, взаємоповаги. 
Специфічною рисою занять факультативу є те, що вони поєднують в собі теоретичний і практичний 
аспекти художньо-технічної діяльності. 

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів 
спрямована на морально-психологічну готовність створювати сприятливий клімат у колективі на основі 
гуманних і демократичних засад; це залежить від уміння студентів організовувати й об’єднувати 
школярів, розвивати їх творчість і талант. 

Творча професійна діяльність учителя розглядається як провідний фактор, що впливає на розвиток 
продуктивних можливостей учня і забезпечує його ефективність. У процесі творчої професійної 
діяльності виявляються творчі можливості педагога, відбувається їх реалізація та розвиток. 

Творчу педагогічну діяльність учителя ми визначаємо як педагогічну діяльність, якій притаманні 
властивості творчого процесу.  

Творчий вчитель – це особистість з високим ступенем розвиненості мотивів, характерологічних 
особливостей і умінь, що сприяють успішній продуктивній педагогічній діяльності; це особистість, яка, 
внаслідок спеціальної професійної підготовки і постійного самовдосконалення, набуває знань, умінь і 
навичок педагогічної праці, оволодіває уміннями формування творчої особистості учня у навчально-
виховному процесі [2: 40]. 

Як зазначає О.М. Пєхота, творча особистість – це креативна особистість, яка внаслідок впливу 
зовнішніх факторів набула необхідних для актуалізації творчого потенціалу людини додаткових мотивів, 
особистісних утворень, здібностей, що сприяють досягненню високих результатів в одному чи кількох 
видах творчої діяльності [3: 114]. 

Учитель покликаний бути посередником між педагогічною наукою і практикою. Від нього залежить 
не тільки пропаганда, впровадження наукових знань у практичну діяльність, але й така організація 
педагогічного колективу, за якої з’єднуючим початком  є творчий задум, ідея [4: 422]. 

Педагогічна місія педагогів, майбутніх фахівців на заняттях з художньої праці та у позаурочний час 
особлива – знайти способи переконати дитину, що вона неповторна й талановита і наставники готові 
ділитися з нею своїм духовним багатством, досвідом творчої діяльності. Успіх пошуку таких способів 
визначає наявність у майбутніх учителів початкових класів розвинутих високих почуттів, творчого 
розуму, здатності до духовного збагачення. Ця діяльність вимагає педагогічної творчості. 
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 В статье представлен анализ организации художественно-технического творчества учеников 
младших классов во внеучебное время. 
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ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ТА САМОСВІДОМОСТІ 
МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА НА ОСНОВІ ЦІННОСТЕЙ НАРОДНОГО КАЛЕНДАРЯ 

 
У статті робиться аналіз  процесу формування елементів національної самосвідомості особистості 
учня під час засвоєння ним народних звичаїв, традицій і обрядів українського народу на факультативних 

годинах і позанавчальних виховних заходах. 
 

Відродження України неможливе без пробудження національної свідомості українського народу, 
насамперед підростаючого покоління. Тому особливе занепокоєння нині викликає відсутність у 
більшості дітей віком від шести до десяти років усвідомлення себе як частини народу, співвіднесення 
своєї діяльності з інтересами нації. Зарадити справі може створення такої системи народної освіти, яка 
виховувала б національно свідомих громадян України. В Україні освіта з кожним роком енергійно 
набуває національного характеру: вона спрямована на втілення в життя української національної ідеї. 
Цілі і зміст сучасної освіти важливо підпорядкувати системі національних інтересів, ідей, головним 
цінностям духового скарбу українського народу – національним звичаями, традиціям і обрядам.  

Якості українського народу, його національного характеру досліджували Г. Сковорода, М. Мак-
симович, М. Костомаров, П. Куліш, К. Ушинський, Б. Грінченко, Г. Ващенко, Я. Ярема, П. Кононенко, 
В. Каюков, М. Стельмахович та інші відомі вітчизняні педагоги. 

Національно свідомі, талановиті педагоги С. Ананьїн, О. Астряб, О. Дорошевич, Т. Лубенець, 
О. Музиченко, С. Русова, І. Стешенко, Я. Чепіга, І. Ющишин заклали міцне підґрунтя процесу виховання 
підростаючого покоління на основі національних ідей.  

Звичайно, введення до шкільної програми такого предмета, як народознавство, вирішить більшість 
виховних завдань і дасть підґрунтя для майбутньої роботи у плані створення національної системи освіти 
і виховання молодших школярів. Розпочинати національне виховання потрібно з початкової школи. 
Певна річ, що для кожного етапу розвитку національної свідомості та самосвідомості дитини українське 
народознавство повинно мати різноманітні форми викладу, оскільки завдання курсу на цих етапах теж 
різне. У початковій школі діти зустрічаються з духовною спадщиною народу: народною піснею, казкою, 
дитячим фольклором, виробами народних майстрів, з обрядами, тобто втілення багатовікової культури і 
мудрості наших предків завдяки заняттям з народознавства. Народознавство, подане як система у 
початковій школі, дає можливість учням на певному етапі без труднощів орієнтуватись у складних 
образно-смислових символах давньоукраїнської літератури та у класичній українській поезії, розуміти і 
знати витоки різних видів мистецтва, зрештою, воно повинно стати частиною розуміння наукової 
картини світу. 

Щоб виховати справжніх синів і дочок свого народу, палких патріотів держави, які були б віддані 
своїй Батьківщині, Україні, слід цілеспрямовано і систематично формувати у позанавчальному  
виховному процесі елементи національної самосвідомості особистості молодшого школяра на основі 
народних звичаїв, традицій і обрядів. 

Мета статті – висвітлити особливості формування елементів національної свідомості молодших 
школярів на основі народних звичаїв, традицій і обрядів у позанавчальному виховному процесі. 

Реалізація цієї мети на першому етапі експерименту вимагала створення умов для формування у дітей 
елементів національної свідомості та самосвідомості учня. За нашим гіпотетичним баченням, емоційне 
переживання учнями знань національних цінностей повинно було забезпечити і формування ними образу 
національного "Я". Провідним засобом, який сприяв відбиттю у свідомості учнів знань про звичаї, 
традиції і обряди українського народу на рівні особистісних цінностей, була організація роботи 
шкільного клубу "Барвіночок". 

У процесі реалізації програми формуючого експерименту, спрямованого на забезпечення повороту 
національної свідомості особистості учня на національну самосвідомість, ми в позаурочний час та на 
факультативних годинах з народознавства у клубі "Барвіночок" вивчаємо духовні цінності: звичаї, 
традиції і обряди українського народу. У клубі члени експерименту з великою зацікавленістю вивчають 
українську побутову символіку (писанки, рушники та їх орнаменти), символіку квітів, рослин (легенди, 
повір’я, які з ними пов’язані), народні святки, народний календар, який є невід’ємною складовою 
частиною української нації. До виховних заходів, які ми проводимо у школі, постійно залучаємо не 
тільки учнів, але й їхніх дідусів, бабусь, батьків. Так, після вивчення учнями символіки квітів, за планом 
роботи клубу, ми провели свято "Без верби та калини нема України". Учні разом зі своїми родинами 
підготували цікаві легенди про калину, вербу, волошку. Виступи дітей свідчили, що вони глибоко 
усвідомили зв’язок між національними квітами та традиціями, звичаями і обрядами народу. Учні 
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підкреслювали, що саме такі квіти, як барвінок, мальви, цвіт калини, волошки, чорнобривці, мак, рута, 
оспівуються у фольклорі, застосовуються в різних звичаях і обрядах. 

Емоційне переживання учнями символів національної культури, як показав експеримент, багато в 
чому залежить від самого вчителя. Цей процес буде більш інтенсивним, якщо педагог звертає увагу учнів 
на те, що калина є символом дівочості, ніжності та жіночості. Вчителю дуже важливо підкреслити, що з 
давніх-давен калину кладуть у першу купіль дитини, на хрещення дитини – затикають у калачі, шишки 
для кумів. А коли хлопець або дівчина закохувалися, то дарували один одному кетяги калини. З великим 
емоційним піднесенням діти слухають легенду про волошки. Особливо їх вражає те, як під час зелених 
свят дівчина-красуня, а насправді це була Русалка, перетворила хлопчика Василька з блакитними очима 
у квітку-волошку. Наступний крок у формуванні національної свідомості учнів є показ символічного 
значення дерев і кущів – дуба, верби, тополі, вишні, явора. Про вербу багато складено казок, переказів, 
віршів, прислів’їв, приказок. Тому цей крок пов’язаний з вивченням народних пісень, балад, творів 
багатьох поетів: Т. Шевченка, О. Олеся, Є. Маланюка, В. Симоненка, В. Сосюри, Д. Павличка, І. Драча, 
Л. Костенко, в яких оспівуються дерева-символи України. 

Особливе завдання педагога у сфері формування у дітей національної свідомості – забезпечення 
вивчення ними народного календаря. Саме календар допомагає учням засвоювати культуру наших 
предків, національний характер та світогляд, цілі та зміст народних свят українців. Спостерігаючи за 
учнями, ми помітили, що вони з великим інтересом ставляться до походження назв місяців. Кращий 
варіант вивчення народного календаря  – це об’єднання народних свят у цикли: "Осінні свята", "Зимові 
свята", "Весняні свята", "Літні свята". 

Результати експериментальної роботи показали, що народні прикмети, звичаї, традиції та основні 
обряди свят діти краще засвоюють, якщо у класі є народознавчий куточок. Так, веселий ланцюжок 
зимових свят ми, згідно  з програмою експерименту,  відкриваємо разом з учнями святом Різдва. Суттєва 
особливість проведення свята Різдва – активність учнів у його підготовці та проведенні. Заздалегідь учні 
разом з бабусями, дідусями, батьками приносять 12 пісних страв. Найважливіші серед них обрядові – 
кутя, узвар. Потім ми з дітьми готуємо свято: вчимо колядки, майструємо атрибутику (зірку, дзвіночки, 
ліхтарі), костюми чорта, ведмедя, кози та інших героїв, щоб показати вертеп. Це одне з найяскравіших 
явищ, яке дітям надовго запам’ятовується та подобається. Головна мета нашого вертепу – поздоровити 
глядачів із Різдвом, новорічними святами, розповісти про те, як народжувався Христос, про ті обставини, 
що супроводжували його появу на світ. Ангели, чередники, волхви, козак, цар Ірод, чорт, смерть – 
головні персонажі вертепу. Далі один з учнів, переодягнений у костюм Нового року, розповідає, що 
закінчуються різдвяні свята та приходить Новий рік. Найбільш позитивні емоції виникли у дітей тоді, 
коли вони не тільки знайомилися з передднем Нового року, який називали в Україні "Щедрим вечором", 
"Щедриком" і "Меланками", а коли самі брали найактивнішу участь у цьому святі. Хлопці, члени 
експерименту, зранку ходили і засівали  оселі, бажаючи господарям щастя, здоров’я, втіхи, злагоди у 
новому році. Їм подобалося кидати з порога зерно і промовляти: "На щастя, на здоров’я, на Новий рік, на 
нове літо сій, Боже; роди, Боже, жито, пшеницю  і всяку пашницю!", "На щастя, на здоров’я, на той 
Новий рік, щоб було ліпше, як торік". Активна участь дітей у проведенні Щедрого вечора сприяла появі 
у них багатьох питань. Насамперед, ці питання стосувалися особливості закінчення святків. Затамувавши 
подих, учні слухали вчителя, від якого дізналися, що святки завершуються Хрещенням. У річці 
прорубували в кризі хрест, прикрашали його стрічками, а це місце називали "Іордань". Після освячення 
води деякі сміливці для того, щоб увесь рік бути здоровими, купалися в ополонці. Хрещенську воду 
приносили, кропили оселю, стайні, де знаходиться худоба, давали пити хворим людям. Ця водичка 
вважалася чарівною, її зберігали цілий рік, бо саме нею, за народними повір’ями, можна вилікувати 
хворобу. Така розповідь учителя закінчувалася, як правило, тим, що всі виходили на шкільне подвір’я і 
грали в народні ігри, ліпили  чарівне місто Сніговиків, яке чекає через невеликий проміжок часу зустрічі 
з Весною.  

Одним із завдань експериментальної роботи було підвищення активності дітей у процесі оволодіння 
цінностями народного календаря. Із цією метою ми орієнтували їх на підготовку доповідей, присвячених 
особливостям конкретних свят. Саме підготовка доповідей, їх обговорення в школі сприяли свідомому 
ставленню молодших школярів до свята Стрітення. Як правило, ці доповіді заслуховувалися вже після 
свята Водохрещення. І хоча зі святом Стрітення молодші школярі вже знайомилися на уроках 
народознавства, найбільший інтерес у дітей викликала театралізована вистава, присвячена зустрічі Зими 
з Весною (сценарій цієї вистави був розроблений за мотивами методики Олекси Воропая). Одна 
дівчинка, переодягнена в Зиму (стара баба весною), а інша – в Літо (молода дівчинка). Зиму веде старий 
дід Мороз, вона ледве йде, зігнулася, трясеться від холоду. Кожух у неї полатаний, чоботи подерті, а в 
хустці з дірочок, які прогризли миші, стирчить сиве волосся. В руках Зима тримає потрісканий горщик із 
льодом, а на плечах у неї – порожнісінька торба. А у Літа віночок на голові з гарних квітів, сорочка 
вишита мережаними квітами. Літо несе в руках серп і сніп жита.  
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Наведемо один з театралізованих діалогів повністю. Ось зустрічаються зима з літом і говорять між 
собою: 
                           – Боже, поможи тобі, зимо! – каже літо. 
                           – Дай, Боже, здоров’я! – відповідає зима. 
                           – Бач, зимо, – дорікає літо, – що я наробило і напрацювало, ти поїла і попила! [1: 138]. 

Саме під час вистави діти емоційно переживали особливості зустрічі зими з літом, що сприяло їх 
самооцінному ставленню до змісту народного календаря (якщо до вечора стає тепліше – Літо перемогло 
Зиму, а якщо холодніше, то Зима ще не відходить). Свідомому ставленню до цього народного свята 
сприяє настанова на спостереження за прикметами цього дня. Діти, відзначаючи ясну і теплу погоду під 
час Стрітення, робили висновок, що вона свідчить про майбутній хороший врожай і роїння бджіл. На все 
життя учні запам’ятали народну прикмету – якщо на Стрітення півень нап’ється води з калюжі, то чекай 
на холоднечу [1: 139]. Головне, що свої судження про пізню весну вони аргументували наявністю в цей 
день вітру або відлиги. 

Ще одним напрямом, значущим для засвоєння учнями звичаїв і традицій українського народу на 
особистісному рівні, був творчий підхід до усвідомлення сутності якогось зі свят. Продукти творчості 
дітей  вже є результатом їх самоцінного ставлення до свята народного календаря. Перший крок – 
ознайомлення зі змістом певних традицій чи звичаїв. Розглянемо це на прикладі оволодіння молодшими 
школярами знань свята зустрічі весни. На факультативних заняттях з народознавства у клубі 
"Джерельце" ми вивчаємо веснянки, заклички, народні ігри, прикмети приходу весни, зміни у природі, 
зустрічаємо перших вісників весни – веселиків. Веселиками ми називаємо лелек весною, бо саме вони 
звеселяють наше око. Восени –  журавлями від того, що ми журимося у зв’язку з відходом теплих днів. 
Діти розповідають легенду про журавля, про те, що в минулому це був чоловік, якого потім перетворив 
Бог. Окрім цього, діти на клубних годинах з народознавства пишуть твори-мініатюри за темами: 
"Зустрічаємо весну красну", "Прийди, Весно-паняночко", виконують творчі завдання, пишуть народні 
порівняння. Важливо поєднувати індивідуальну творчість дітей з колективною. Наприклад, наведемо 
продукт колективної творчості учнів: "Дуже давно на Україні весну порівнюють з молодою дівчиною. 
Вона одягнена в зелену сукню, розшиту квітами, вишиту червоною калиною. А на розкішному волоссі у 
весни-красуні зелений віночок, який сплетено з квітів ромашки, вишні, мальви. В народі говорять, що з 
приходом весни все оживає, пробуджується. Люди вірять, що цією справою керує весна. Вони її 
закликають веснянками, закличками. Сподіваються на весняні хороші, добрі зміни в особистому житті". 

Вивчення циклу весняних свят ми закінчуємо Великоднем. Акцентуємо увагу дітей на Вербній неділі, 
писанках, писанкарстві  як виду мистецтва та на самому святі Великодня (його зустрічі, обрядовій їжі, 
привітаннях: "Христос воскрес!", "Воістину воскрес!"). Приділяємо увагу народним іграм: "Трапки", 
"Битки", "Коточки", "Кидки".  

З великим захопленням члени експерименту ставилися до вивчення та написання візерунків на 
писанках. Вони розписували, фарбували яйця в кольори, які мали свою мову: червоний колір – радість 
життя; жовтий – місяць і зорі, на врожай; блакитний – здоров’я; зелений – воскресіння природи. Учні 
дізналися, що пасхальні яйця називаються "крашанками", "писанками", "мальованками", "дряпочками". 
Із цікавістю діти сприймали інформацію про те, що для фарбування пасхальних яєць наші предки 
використовували відвари дикої яблуні, лушпиння цибулі, гречаної полови, горицвіту, звіробою.  

За нашим концептуальним баченням, свідомість особистості учня тільки тоді буде спрямована на її 
самосвідомість, коли у нього сформується змістовно формуючі мотиви – оволодіння цінностями 
народного календаря. 

Місяць травень – це кінець навчального року. Ми з учнями спостерігаємо за змінами у природі. Учні 
приходять до висновку, що сонечко зігріває своїм промінням землю, відчувають запашні пахощі трави, 
цвітіння дерев і квітів. Травень наповнює дітей радістю. На екскурсії, саме на лоні природи, де учнів 
оточує буяння весни, вони вивчають літні свята – "Зелені святки". Хлопчики збирають гербарій з квітів, 
листочків, а дівчатка – плетуть віночки. Плетіння вінків супроводжується розповіддю вчителя про 
"Зелені свята". Люди в давнину захищали свої садиби від польових духів, мавок, русалок, які, за їхнім 
повір’ям, могли впливати на майбутній врожай. А оберегом від злих сил була зелень. Охоронцями від 
нечистої сили вважалися  клен, липа, дуб, явір. Головним звичаєм цих свят було прикрашання воріт, 
осель, долівок зеленим листям цих дерев. На Трійцю юні українки прикрашали свої голівки 
різнобарвними вінками, адже віночок – це не тільки прикраса на голові, а й символ молодості, 
вродливості, привітності, чистоти, дівочості. Учні запам’ятовують, що особливістю плетіння є наявність 
дванадцяти різних квітів. Ось на такому мажорному занятті ми прощаємося з учнями до першого 
вересня.  

Йдучи на літні канікули, кожна творча група учнів отримує свої завдання. Приклади завдань: 
написати про назви літніх місяців та їх походження, прикмети цих місяців; записати в щоденнику 
результати спостережень щодо змін у живій та неживій природі; переказати з вуст дідусів та бабусь 
народні казки, загадки, прислів’я; записати народні звичаї, обряди, традиції, які присвячені збиранню 
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врожаю хліба, тощо. А у вересні на перших наших зустрічах разом з їх батьками ми влаштовуємо творчі 
звіти, де кожна група на чолі з дорослим розповідає про свою роботу. Учнівські роботи ми старанно 
оформлюємо дитячими малюнками, зшиваємо та складаємо в народознавчі кишеньки класного куточка. 
На наступних уроках відбувається знайомство учнів зі звичаями, традиціями, обрядами, які пов’язані з 
осінніми святами. 

Роблячи висновки, зазначимо, що:  
а) календарні свята, ярмарки, конкурси звільнили молодших школярів від примусовості, бо виховання 

початківців, яке базується на народознавстві, проходить без психологічного тиску на дитину;  
б) завдяки засобам народознавства учні глибше усвідомлюють, що знання про свій народ – це 

пізнання самого себе, свого народу, його історії, культури. Дослідницька робота показала, що це 
відбувається тоді, коли учень знаходиться у позиції дослідника, а вчитель у ролі консультанта; 

в) особистісний підхід до формування у дітей цінностей народного календаря дозволяє вчителю 
краще розв’язувати такі завдання: 

− виховувати у молодших школярів прагнення продовжувати свій рід, дотримуватися 
заповідей дідів; 

− плекати любов до матері – берегині роду, батька, до своїх родичів та інших людей; 
− виховувати пошану до рідної мови, природи, історії, рідного краю, землі, Батьківщини; 
− формувати у дітей високі моральні чесноти, цінності, почуття віри, добра, справедливості; 
− пробуджувати і виховувати національну гідність, гордість, свідомість і самосвідомість, 

готувати з них справжніх патріотів своєї країни – України; 
− продовжувати відроджувати та примножувати народні звичаї, традиції та обряди; 
− виховувати в кожному учневі вміння гордитися славою своїх предків, готовність 

захищати честь свого народу, держави, боротися з ворогами, якщо вони нападають на нашу землю; 
г) учні самостійно приходять до висновку про необхідність підвищення рівня активності у здобуванні 

знань про народні звичаї, традиції і обряди, їх коло інтересів, пов’язане з вивченням національної 
культури, постійно розширюється. В цілому можна говорити, що  у дітей (55 із 73)  спостерігаються 
тенденції до самоформування образу "Я" як українця. 
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Колоскина О.А. Формирование элементов национального сознания и самосознания личности 
младшего школьника на основе ценностей народного календаря. 

В статье проводится анализ процесса формирования элементов национального самосознания личности 
учащегося во время усвоения им народных обычаев, традиций и обрядов украинского народа на 

факультативных часах и внеурочных воспитательных мероприятиях. 

Koloskina O.A. Shaping  of National Consciousness and Selfconsciousness  of Junior pupils on the Basis of 
Values  of Folk Calendar.  

The article analyzes the  process of shaping  national consciousness at extracurricular and elective activities 
featuring  folk customs, traditions and rites.  

 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 24. Педагогічні науки 

 

©  Королюк О.М., 2005 
236 

УДК 378.094: 37.013 
О.М. Королюк, 

аспірантка 
(Житомирський державний університет) 

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ 

У статті  обґрунтовано  доцільність диференційованого підходу до організації самостійної роботи 
студентів технічного коледжу, запропоновано типологію студентів для здійснення диференціації. 

Розвиток українського суспільства потребує істотних змін у системі національної освіти, оновлення її 
змісту. У контексті євроінтеграційних процесів наша держава визнає необхідність єдиного освітнього, 
наукового та суспільно-економічного простору європейського регіону й поступово впроваджує у систему 
вищої освіти вимоги Болонського процесу.  

Швидка динаміка розвитку науки, техніки, економіки потребує переосмислення ставлення до освіти, 
професійної підготовки спеціалістів. Очевидною стає необхідність навчання та вдосконалення фахової 
підготовки протягом усього життя. Реалізація стратегії неперервної освіти тісно пов’язана з посиленням 
ролі самостійної роботи студентів на всіх рівнях освітньої системи. 

Учені й педагоги-практики завжди приділяли багато уваги дослідженню різних аспектів, пов’язаних 
із самостійною роботою. Значущість самостійної роботи в здійсненні процесу навчання знайшла своє 
відображення як у класичній педагогічній спадщині (Ф.-А. Дістервег, Я.А. Коменський, Й.Г. Песталоцці, 
Ж.-Ж. Руссо, К.Д. Ушинський), так і у вітчизняній науковій думці (В.К. Буряк, О.А. Дубасенюк, 
М.Д. Касьяненко, В.А. Козаков, П.І. Підкасистий, О.Я. Савченко, Н.Г. Сидорчук та ін.). Психологічні 
аспекти цієї проблеми висвітлювались у дослідженнях С.М. Дмитрієвої, О.І. Кульчицької, В.О. Моляка, 
В.В. Рибалки, В.А. Семиченка, І.С. Якиманської та інших. 

Однак, незважаючи на широкий і різноплановий характер досліджень, присвячених самостійній 
роботі, дотепер відсутня в повному обсязі наукова база для вирішення проблем організації самостійної 
роботи студентів коледжів, які сьогодні віднесені до категорії вищих навчальних закладів України І-ІІ 
рівнів акредитації. Певна специфіка організації навчального процесу, вікові особливості студентської 
аудиторії зазначених закладів освіти, а також той аргумент, що більшість студентів коледжів мають за 
мету продовження навчання у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації або за межами нашої 
країни, зумовлюють необхідність розробки спеціальних методик для вдосконалення самостійної роботи 
студентів. Найбільшої актуальності набуває така її організація, за якої кожен студент коледжу працював 
би на максимумі своїх можливостей.  

На нашу думку, в умовах коледжу доцільним є застосування диференційованого підходу до 
організації самостійної роботи. Метою статті є розгляд деяких аспектів диференціації самостійної роботи 
студентів коледжу технічного спрямування під час вивчення природничо-математичних дисциплін. 

Проблема індивідуалізації та диференціації навчання займає провідне місце в педагогічній науці й 
практиці. Дидактичний принцип індивідуального підходу передбачає врахування в освітньому процесі 
індивідуальних особливостей тих, хто навчається, і створення на цій основі умов для їх особистісного 
розвитку й самореалізації. 

Під час роботи в академічних групах чисельністю близько 30 осіб надзвичайно важко врахувати 
індивідуальні якості всіх студентів, тому варто індивідуалізацію навчання поєднувати з його 
диференціацією. Це дозволить практично зменшити кількість студентів, які потребують особливого 
індивідуального підходу, і кожен студент зможе працювати на адекватному рівні [1]. 

Термін диференціація (від лат. differentia – різноманітність, відмінність) означає поділ, розчленування 
чого-небудь на окремі різнорідні елементи [2: 224]. У педагогіці диференційований підхід – це 
цілеспрямована діяльність учителя з навчання й виховання кожного учня, яка передбачає використання 
різних рівнів навчального матеріалу, різних навчальних планів і програм, різних прийомів і методів 
навчання, що відповідають різним рівням інтелектуального розвитку тих, хто навчається [3: 61]. 

Виділяють два види диференціації: зовнішню (профільну) і внутрішню (рівневу). Під зовнішньою 
диференціацією розуміють навчання різних груп учнів за програмами, які відрізняються не лише 
глибиною викладу матеріалу, а й змістом, обсягом вправ, вимог до знань і вмінь учнів. Навчальний 
процес у коледжі скерований державними планами й програмами, освітньо-кваліфікаційні вимоги до 
спеціалістів чітко визначені відповідними документами. Обравши певний коледж, молоді люди 
визначились зі спеціалізацією. Отже, розглядати питання профільної диференціації в технічних коледжах 
немає сенсу. Актуальним залишається здійснення внутрішньої диференціації, яка передбачає 
типологічне групування студентів за певними властивостями всередині академічної групи [3: 55]. 

Контингент учнів коледжу досить неоднорідний. У межах академічної групи, крім особливих 
індивідуальних якостей, студенти різною мірою володіють уміннями й навичками самостійного 
виконання навчальних завдань, мають відмінності  в спрямованості розумової й пізнавальної діяльності, 
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вольової та емоційної сфер особистості, що створює передумови  для здійснення диференціації їх 
самостійної роботи. 

Під диференціацією самостійної роботи будемо розуміти діяльність викладача, спрямовану на 
організацію самостійної роботи студентів, що передбачає використання різноманітних форм самостійної 
роботи, її методів, прийомів, які відповідають різним індивідуально-типологічним особливостям 
студентів, з метою підвищення продуктивності такої  роботи.  

Підґрунтям для диференціації самостійної роботи можуть слугувати різні критерії. По-перше, 
розподіл на підгрупи здійснюється за рівнем навчальних досягнень, що на практиці зустрічається 
найчастіше. В іншому разі в основі диференціації лежать індивідуальні відмінності навчальної діяльності 
студентів, окремі їх психологічні особливості тощо. 

Типовим індивідуальним особливостям студентів присвячена велика кількість наукової літератури. У 
ній представлені глибокі дослідження темпераменту (В.С. Мерлін, В.Д. Небиліцин), індивідуальних 
відмінностей у психічних процесах (Д.М. Богоявленський, Н.О. Менчинська), мотивів навчання й 
пізнавальних інтересів (О.С. Гребенюк, Г.І. Щукіна, О.М. Леонтьєв), індивідуального стилю навчання 
(К.М. Гуревич, Є.О. Клімов, В.С. Мерлін), розвитку вміння самостійно працювати (Є.С. Рабунський, 
І.Е. Унт) та ін. Спостереження за самостійною діяльністю студентів переконують, що різноманітне 
поєднання індивідуальних особливостей по-різному впливає на самостійність у ході виконання 
поставлених задач. 

Здійснивши теоретичний аналіз різних типологій студентів із використанням діяльнісного підходу до 
визначення змісту самостійної роботи [4; 5; 6], ми виділили наступні індивідуально-типологічні ознаки, 
що мають вплив на організацію самостійної роботи: 1) рівень навчальної мотивації;  2) працездатність; 
3) успішність. Вважаємо, що такий набір ознак є достатнім, оскільки відповідає структурі навчальної 
діяльності. Ці ознаки доступні й зручні, вони можуть бути легко й оперативно виміряні за існуючими 
методиками. 

Діяльність людини завжди обумовлена мотивацією, її цілями, волею, потребами [5; 7]. Тому від того, 
якими мотивами керується  студент, яких цілей він прагне досягнути, залежить його ставлення до 
навчання, успішність. Нами виділено три рівні мотивації навчальної діяльності студентів. На І рівні 
(низькому) до навчання студентів спонукають зовнішні причини (необхідність скласти залік, загроза 
відрахування, примус з боку батьків). На ІІ рівні можна виділити різноманітні мотиви: й особистісні, і 
мотиви обов’язку, і відповідальності, і розуміння необхідності набуття професії. Однак усі позитивні 
мотиви пов’язані лише з результативною стороною процесу навчання, орієнтовані на успіх, досягнення 
певного результату. Студентів з ІІІ (високим) рівнем мотивації вирізняє глибоке розуміння необхідності 
освіти, набуття спеціальності, бажання стати фахівцем у своїй майбутній професії. 

Працездатність – це потенційна можливість індивіда виконувати певну діяльність на заданому рівні 
ефективності у відведений час [8: 294]. Вона характеризує властивості нервової системи, а саме: 
швидкість просування вперед у засвоєнні матеріалу, концентрацію уваги, що проявляються під час 
виконання навчальних операцій. Для зручності здійснення типології ми виділили високу й низьку 
працездатність. 

Успішність ми розуміємо як міру продуктивності навчальної діяльності. При цьому розглядаємо: 
1) високу (студенти навчаються на "5" і "4" за п’ятибальною шкалою оцінювання); 2) середню (на "4" і 
"3"); 3) низьку ("3" і "2") успішність. 

На основі вказаних показників у кожній академічній групі можна виділити типологічні підгрупи 
студентів для здійснення диференціації самостійної роботи. Аналіз спостережень, попередніх результатів 
дослідження, що здійснюється в Житомирському автомобільно-дорожньому коледжі, вказує на те, що 
такі підгрупи можуть бути сформовані наступним чином (див. табл.1). 

А – група студентів, у яких ІІІ рівень мотивації, працездатність та успішність високі. Добре встигають 
у навчанні, впевнені в собі, зацікавлені в освіті й майбутній спеціальності. 

В – студенти, які мають чіткі мотиви навчання, але низьку працездатність. Високої успішності такі 
студенти досягають завдяки великій наполегливості, старанності. 

С – студенти з ІІ рівнем мотивації, високою працездатністю й успішністю.  Часто їх характеризує 
високий рівень домагань, бажання виділитись у колективі. Вони досить активні. 

D – у таких студентів мотивація ІІІ рівня, низька працездатність, середня успішність. Працюють 
повільно, але старанні, прагнуть досягти гарних результатів у навчанні.  

Е – студенти з мотивацією ІІ рівня, їх працездатність висока, успішність середня. Такі студенти 
найчастіше цікавляться лише окремими предметами, іншим дисциплінам достатньої уваги не 
приділяють. 

F – група студентів, які мають ІІ рівень мотивації, низьку працездатність, середню успішність. Часто 
такі студенти мають неглибокі базові знання, невпевнені у власних силах. 

G – у студентів низький рівень мотивації, висока працездатність, середня успішність. Студенти цієї 
групи не бажають вчитися, але мають певні здібності до навчання. 
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Н – студенти з І рівнем мотивації, низькою працездатністю, низькою успішністю, слабкі, пасивні в 
навчанні. 

К – студенти з ІІ рівнем мотивації, низькою працездатністю й успішністю. Це також слабкі студенти,  
але вони не позбавлені  бажання одержати освіту, часто їм заважають великі прогалини в знаннях, 
невміння організовувати свою роботу. 

М – особлива типологічна підгрупа студентів з ІІІ рівнем мотивації, високою працездатністю, але 
низькою успішністю. Найчастіше такі студенти мають неадекватну самооцінку й виявляють підвищену 
активність. 

 
Таблиця 1. 

 

№ 
п/п 

Типологічні групи 
студентів 

 

Рівень 
мотивації Працездатність Успішність 

 
1. 
 
 
 

 
А 
В 
С 

 
ІІІ 
ІІІ 
ІІ 

 
Висока 
Низька 
Висока 

 
 

Висока 

 
2. 
 
 
 

 
D 
E 
F 
G 

 
ІІІ 
ІІ 
ІІ 
І 

 
Низька 
Висока 
Низька 
Висока 

 
 

Середня 

 
 

3. 
 
 

 
Н 
К 
М 

 
І 
ІІ 
ІІІ 

 
Низька 
Низька 
Висока 

 
 

Низька 

 
Отже, виділено десять типологічних підгруп, із яких можна сформувати три умовні групи студентів із 

високими, середніми й низькими можливостями в здійсненні самостійної роботи. Такий поділ досить 
приблизний, підгрупи динамічні. Диференціюючи самостійну роботу, викладач стимулюватиме розвиток 
студентів, вони поступово долатимуть прогалини в знаннях, зможуть опанувати прийоми й методи 
самостійної праці, навчання їх стане більш продуктивним. Деякою мірою повинні змінюватись і 
психологічні властивості студентів, розвиватися самостійність як риса особистості. Отже, передбачається 
міграція студентів із однієї типологічної групи до іншої. Взагалі сенс диференціації полягає в тому, щоб 
самостійна діяльність захопила студента, у нього з’явилася віра у власні можливості, відчуття 
морального задоволення від досягнення певних результатів, на які раніше цей студент навіть не 
сподівався. 

Диференційований підхід до організації самостійної роботи студентів у технічному коледжі вимагає 
особливої методичної підготовки до проведення занять із дисциплін, що входять до природничо-
математичного циклу, а саме:  

- умовного розподілу студентів на групи відповідно до запропонованої типології; 
- визначення головних, базових і опорних понять, умінь і навичок з теми, що вивчається; 
- типологічного структурування навчального матеріалу, поглиблення й спрощення його змісту для 

окремих груп студентів; 
- підбору завдань різного рівня складності для самостійної роботи студентів; 
- застосування відповідних методів та прийомів самостійної роботи на занятті; 
- оптимального поєднання різних форм роботи на занятті (фронтальна, робота в групах, 

індивідуальні завдання тощо); 
- дозування часу для самостійного виконання завдань різними типологічними групами студентів; 
- виваженості у визначеності викладачем обсягу його допомоги студентам під час їх самостійної 

роботи; 
- диференціації домашніх завдань і позааудиторної самостійної роботи студентів. 

Диференціація навчання є проявом гуманізації освіти. В її основі лежить ідея поваги до особистості, її 
нахилів та інтересів, самореалізації особи. Як результат, упровадження диференціації самостійної роботи 
створює сприятливі умови для розвитку студента, зміцнення його віри в себе, у власні сили й 
можливості.  
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Наші подальші дослідження спрямовані на розробку методичних рекомендацій щодо практичного 
здійснення диференціації самостійної роботи студентів у технічному коледжі для викладачів 
природничо-математичних дисциплін. 
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Королюк Е.Н. Дифференцированный подход к организации самостоятельной работы студентов 
технического колледжа. 

В статье  обоснована  целесообразность дифференцированного подхода к организации 
самостоятельной работы студентов технического колледжа, предложено типологию студентов для 

осуществления дифференциации. 

Korolyuk O.M. Differential Approach in Organization of Technical College Students’ Self-study. 

The author attempts to substantiate the practicability of differential approach in organization of technical 
college students’ self-studу. Suggested also is the typology of student’ groups for performing the differentiation. 

 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 24. Педагогічні науки 

 

©  Лещенко А.А., 2005 
240 

УДК 378.140 
А.А. Лещенко, 

аспірант  
(Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України) 

 

АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД ДОМАШНЬОГО ВИХОВАННЯ 

У статті розглянуто особливості реалізації педагогічного процесу в умовах американської домашньої 
освіти, розкрито роль домашнього вчителя і учня в доборі змісту, форм і методів навчання, подано 

тлумачення американського терміна "ненавчання". 

Важливим питанням порівняльно-педагогічного дослідження є шляхи і способи реалізації домашньої 
освіти американських дітей. Зазначимо, що на сьогоднішній момент у США в умовах домашньої освіти 
навчається 1200000 учнів [1: 117].  

Актуальним аспектом дослідження дидактичних досягнень учнів домашніх шкіл є результативність їх 
участі у різноманітних конкурсах і олімпіадах. У 1997 році на національному конкурсі з англійської мови 
першу премію здобула Ребекка Сілфон – 13-літня домашня учениця. У 1999 році 14-літній домашній 
учень Девід Бейхл виграв у національному конкурсі з географії. Зауважимо, що серед 55 фіналістів цього 
конкурсу 5 були учнями домашніх шкіл. Коли у 2000 році у фіналі олімпіади з англійської мови три 
перших місця зайняли учні домашніх шкіл, то, аналізуючи результати національного конкурсу, деякі 
працівники держдепартаментів освіти "звинуватили" домашніх учнів у тому, що вони цілеспрямовано 
готуються до участі в таких конкурсах і не вивчають всі ті предмети, які обов’язкові для учнів державних 
шкіл, чим і пояснюються їх високі досягнення. Але коли через два тижні після перемоги на конкурсі з 
мови його переможець взяв участь у національній олімпіаді з географії і посів там друге місце, то це 
змусило охолодити пил противників домашньої освіти. Як було зазначено в одній з американських газет, 
"противникам домашньої освіти залишається тепер тільки стверджувати, що, мабуть, цей учень вивчав 
вдома лише 2 дисципліни: мову і географію". У 2002 році із 55 фіналістів національної олімпіади з 
географії було 12 домашніх учнів, а першу премію здобув 10-літній Кальвін Мак Картер. У тому ж 2002 
році група домашніх учнів Огайо перемогла 1000 інших груп у конкурсі на кращий дослідницький 
проект планети Марс. Цей конкурс був організований національним американським комітетом космічних 
польотів NASA. 

В умовах домашньої освіти учитель, презентуючи зміст навчального матеріалу, має  перед собою 
одного або кілька учнів, з якими підтримує тривалий дидактичний контакт, і може реально забезпечити 
згладжування труднощів при сприйманні навчального матеріалу, оскільки прогнозує можливі труднощі і 
запобігає їх переростанню  "несприймання", в "незасвоєння" необхідних знань. Виконання навчальних 
завдань відбувається при підтримці і допомозі учителя, що виключає появу в учнів зневіри у власних 
силах. Оцінювання їх досягнень не є формальним і не носить характер остаточного вироку-присуду. У 
більшості випадків оцінюється процес навчальної праці, а не її результат. Учитель указує на причини, що 
призвели до невиконання учнем завдання (нерозуміння сутності завдання, відсутність прогнозування 
можливих результатів навчальної діяльності, невідповідність методів, засобів навчальної діяльності, 
невикористання необхідних інформаційних джерел тощо). Підкреслимо, що в переважній кількості 
випадків оцінювання носить нормативний характер. Навіть в очевидних ситуаціях навчальної поразки 
учитель указує на часткові успіхи учнів. Таким чином, має місце нормативне оцінювання, метою якого є 
заохочення учнів до подолання навчальних труднощів. Саме ця стратегія позитивної мотивації 
навчального процесу в умовах домашньої освіти є визначальною у формуванні в учнів упевненості у 
власних силах, у вихованні здатності до подолання труднощів, несприятливих факторів. 

Не менш важливою є дружня позиція домашнього вчителя, який дарує свою любов, позитивні 
почуття, симпатію учню. Домашній учитель не повинен виконувати роль поліцейського або охоронця, 
оскільки керівництво навчальною діяльністю відбувається на ґрунті взаємних угод, а не примусу, що 
також виховує почуття відповідальності в учня.  

Необхідним видається визначення кола тих осіб, які на практиці виконують описані ролі домашніх 
учителів. Це, перш за все, батьки учня і найчастіше – мати. Хоча часто батьки розподіляють учительські 
обов’язки між собою відповідно до власної компетентності у різних шкільних дисциплінах. Буває також, 
що роль учителя виконують інші члени родини: дідусі, бабусі та інші. В окремих випадках це можуть 
бути особи, які перебувають у приятельських стосунках з родиною, або  найняті у відповідних службах, 
що опікуються домашньою освітою. В небагатьох випадках для виконання учительських функцій 
наймаються приватні педагоги, чи, відповідно до законодавства (в окремих штатах) ці функції виконує 
шкільний учитель, який координує навчання домашніх учнів.  

Домашній учень із самого початку навчання бере активну участь у плануванні навчальної діяльності, 
має більшу можливість не тільки тренувати механічну пам’ять, тобто запам’ятовувати інформацію, а 
розвивати у процесі навчання власні здібності, реалізувати оригінальні шляхи в опануванні і 
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застосуванні знань. Він має можливість не терпіти негативні впливи навчального середовища, а відкрито 
про них говорити. Перебуваючи у дружній атмосфері, домашній учень може добиватись необхідних саме 
для нього навчальних умов, які пристосовуються до його унікальної індивідуальності, його 
темпераменту, стилю і темпу праці, способів мислення і особливостей сприймання. Саме 
індивідуальність, а не дотримання заведених у закладі освіти порядків учня перебуває в центрі уваги 
вчителя. При такому підході учень, що навчається вдома, поступово стає незалежним дослідником світу і 
можливих варіантів вибору поведінки у різних життєвих ситуаціях. Самостійність у навчанні забезпечує 
реалізацію поставленої домашньою освітою мети – успішної самореалізації особистості. 

Важливою частиною досягнення окресленої мети є також виконання домашнім учителем ролі вчителя 
у випадках, спеціально створених для цього дорослими, або ж у реальних ситуаціях навчання молодших 
членів родини. Досить часто домашні учні виступають у ролі репетиторів дітей, які навчаються як дома, 
так і у школі. 

Особливістю педагогічного процесу в умовах домашньої освіти є можливість реалізації варіативного 
підходу до змісту навчання, який у школах детермінується жорсткими рамками програми і навчальних 
планів. Предмети, які особливо цікавлять домашніх учнів, вивчаються набагато ширше і глибше, ніж це 
прийнято для відповідної вікової групи. Крім обов’язкових (визначених вимогами стандартів) предметів, 
домашні учні поглиблено опановують мистецтвознавчі і гуманітарні дисципліни, де поряд із літературою 
і образотворчим мистецтвом значна увага відводиться музиці, зокрема, грі на музичних інструментах, 
вокалу. Поряд із сучасними мовами, домашні учні часто вивчають латинь. Що ж стосується іноземних 
мов, то їх вивчають, як правило, в обсязі 2-3, залежно від уподобань і можливостей дитини. Інколи серед 
них зустрічається есперанто.  

Окреме місце в домашній освіті посідають предмети практичного спрямування: економіка 
домашнього господарювання, побутова техніка, садівництво, деякі ремесла. Велике значення мають 
також соціальні дисципліни, теоретичне опанування яких часто поєднується з волонтерством. Домашні 
уроки релігії носять характер неформального спілкування біля родинного вогнища, інколи набирають 
форми дискусії світоглядного характеру. Зміст освіти домашнього учня не є консервативним і застиглим, 
має оригінальний, індивідуальний характер і відображає традиції родини, побажання дитини. Його 
варіативності сприяє широкий вибір різноманітних програмових матеріалів, який здійснює Служба 
забезпечення домашньої освіти.  

Характерною особливістю домашньої освіти є широкий вибір інформаційних джерел, наявність 
тенденції до використання значної кількості підручників і навальних посібників. Оскільки метою 
вивчення конкретної дисципліни в умовах домашньої освіти є розуміння і засвоєння учнем її змісту, то в 
якості допоміжних засобів широко використовуються науково-популярні публікації талановитих авторів, 
різноманітні енциклопедії, словники, опрацювання яких відбувається в ході так званих "уроків до 
подушки", тобто читання цих матеріалів перед сном.  

В умовах домашньої освіти книжки відіграють роль не лише інформаційних джерел, а й виконують 
культуротворчі функції. При цьому спостерігається лібералізація підходів до вибору книжок для 
читання. Поряд із творами класиків учні читають популярні книжки детективного, фантастичного 
жанрів. Учні беруть літературу в домашніх бібліотеках, які у 80% родин перевищують двісті томів, або ж 
відвідують публічні бібліотеки. 53 % домашніх дітей відвідують публічні бібліотеки 1-2 рази на місяць, а 
решта – 47%  – більше, ніж три рази. Зазначимо, що для ефективного обслуговування домашніх дітей 
працівники бібліотек проходять спеціальне навчання. Поряд із книжками, в родинах, які навчають дітей 
удома, читають досить багато періодики. Так, у 68% родин регулярно читають щоденні видання, а у 87% 
– часописи. Серед них найбільшою популярністю користуються "Уподобання читачів" ("Readers Digest") 
і "Національний географічний часопис" ("National Geographic"). 

Стосовно широкого використання теле- і відеозасобів навчання родини домашніх учнів видаються 
більш консервативними. В результаті цього серед домашніх учнів немає  телевізійнозалежних. Є навіть 
такі родини, що взагалі не дивляться телевізор. У групі домашніх учнів 18% не переглядають 
телепередачі щодня, а 10% не дивляться телевізор і у вихідні й святкові дні. При цьому 35% і 23% дітей 
дивляться телевізор відповідно упродовж години і менше години. Тільки 6%  цих дітей дивиться 
телевізор щодня і 14% – у святкові дні, а час перегляду теле- і відеоматеріалів становить більше, ніж 
3 години на день. Для порівняння, 62% школярів учнів дивляться телевізор щодня більше, ніж три 
години. Це перевищує відповідний процент домашніх учнів у 10 разів. Крім того, проведене  Б. Реєм 
анкетування свідчить, що переважна більшість домашніх учнів уважає теле- і відеозасоби і джерелом 
збору інформації, тоді як шкільні учні практикують перегляд теле і відео матеріалів як спосіб проведення 
вільного часу. 

Сучасне інформаційне суспільство характеризується особливими можливостями передачі і 
збереження інформації, що забезпечується високим рівнем розвитку комп’ютерних технологій. У цьому 
контексті не буде перебільшенням відзначити, що особливо широко використовуються комп’ютерні 
технології в умовах домашньої освіти. У 1997 році 85,6% американських родин, які навчали своїх дітей 
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удома, мали у своєму розпорядженні комп’ютери, тоді як середній показник володіння комп’ютерною 
технікою американськими сім’ями на той період становить 34%. 83,7% сімей, що займаються 
домашньою освітою, використовували комп’ютер у дидактичних цілях, тоді як із загального числа 
американських родин із тією ж  метою використовували комп’ютер тільки 26%. Такий стан речей має 
певні причини. Зазначимо, що найчастіше комп’ютер використовується у дидактичних цілях шляхом 
використання різноманітних навчальних програм. Очевидно, що в умовах домашньої освіти не можливо 
забезпечити той рівень лабораторного обладнання, який мають публічні школи, тому з цією метою 
використовуються різноманітні комп’ютерні програми, окреме місце серед яких належить INTERNETU. 
До 61% домашніх родин використовують Інтернет як засіб навчання і розвитку комунікативних умінь 
учнів.  

Зазначимо, особливу роль моралі у процесі навчання домашніх учителів, надання їм різносистемної 
методичної допомоги при вирішенні різних проблем.  

Стосовно тих обмежень, що має домашня освіта при забезпеченні учнів демонстраційним і 
лабораторним обладнанням у ході вивчення природничих дисциплін (фізики, хімії, біології), то існують, 
окрім комп’ютерних технологій, інші шляхи усунення вказаних недоліків. З цією метою 
використовуються документальні й науково-популярні відеозаписи, фільми. Широко практикуються 
екскурсії до музеїв, планетаріїв, зоопарків, ботанічних садів, інших науково-господарських інституцій. У 
США існує понад 200 так званих "парків науки" – закладів, у яких популяризуються наукові відкриття 
різноманітних природних явищ і практикується , так зване вивчення природних явищ через "hands-on", 
тобто шляхом власноручного проведення різних експериментів. Одним із найбільш знаних парків є 
дослідницький центр у Сан-Франциско [3:  277]. 

Однак зауважимо, що досить часто родини, де діти вчаться вдома, купують нескладне лабораторне 
обладнання. Найчастіше в розпорядженні домашніх учнів є мікроскопи, телескопи тощо. 

Одним із класичних засобів навчання у традиційних школах є таблиці. Вони також широко 
використовуються в умовах домашньої освіти, тільки їх розміри можуть бути набагато менші, та й час їх 
використання теж може бути коротшим, бо часом за таблицю служить простий листок зі шкільного 
зошита, який кріпиться до стіни чи до меблів. Стосовно карти і учительського столу, то можна сказати, 
що в умовах домашньої освіти вони дуже варіативні. Замість парти може використовуватися звичайний 
або навіть кухонний стіл, де  зручно не тільки писати, а і проводити нескладні досліди. 

У шкільній системі характерним є розподіл часу навчання і відпочинку на уроки, перерви, навчальні 
дні, тижні, семестри, роки, святкові дні й канікули. Традиційним є також визначення шкільного просто-
ру – будівлі, де відбувається навчання. 

В умовах домашньої освіти жорстка регламентація часу, простору навчання не є обов’язковою. Перш 
за все це стосується тривалості уроку. Вона не є обов’язковим 10-45-хвилинним проміжком часу. Якщо 
домашній учень не встиг виконати навчальне завдання за 45 хвилин, а із задоволенням продовжує 
працювати і далі, то його працю не перериває шкільний дзвінок. У випадку більш швидкого опанування 
навчального матеріалу домашньому учневі немає потреби сидіти зайвий час заради порядку в школі. Він 
може відпочивати або зайнятися іншим видом навчальної діяльності. 

Ширші організаційні можливості домашньої освіти і стосовно встановлення часу проведення занять: 
вранці, в обід чи пополудні. Навчальний час, як правило підпорядковується природним особливостям 
домашніх учнів, їх життєвими біоритмами.  

Виграє домашня освіта і в контексті ефективності використання навчального часу, бо його не 
потрібно втрачати на перевірку відвідування, з’ясування причин відсутності учнів, на наведення 
дисципліни в класі; а все це часом з’їдає, чи не більшу половину шкільного уроку, тим самим змінюючи 
продуктивний час навчання. 

Про високу ефективність використання навчального часу в умовах домашньої освіти свідчать 
проведені дослідження, які координують, що домашні учні молодшого шкільного віку, а саме вони 
становлять домінуючу більшість з числа всіх домашніх учнів, вчаться регулярно 3-4 години, тоді як їх 
ровесники – школярі навчаються у школі по 6 годин, а на виконання домашніх завдань відводять до 3 
годин часу. 

Підкреслимо, що для домашньої освіти характерним є планування часу навчальних занять, що, як 
правило, підпорядковується термінам проведення стандартизованих тестів. Водночас тривалість, 
кількість занять є досить гнучкою і не є статичним явищем, що є характерним для шкільної освітньої 
системи.  

Отже, однією із переваг домашньої освіти є можливість організації навчального процесу відповідно 
до природних особливостей кожного учня, тобто в умовах домашньої освіти краще реалізується принцип 
природовідповідності навчання. 

У подальшому, на наш погляд, потребують висвітлення проблеми мотивації батьків стосовно надання 
дітям домашньої освіти, а також  її правовий статус у суспільстві. 
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ФОРМУВАННЯ ЦІЛЬОВОГО КОМПОНЕНТУ НАВЧАННЯ СУЧАСНИХ ІНОЗЕМНИХ МОВ У 
ВІТЧИЗНЯНІЙ ШКОЛІ ПЕРІОДУ 1900-1917 РР. 

У статті проаналізовано деякі програми викладання іноземних мов і проекти шкільної реформи початку 
ХХ ст. Розкрито головні особливості формування цілей навчання іноземних мов у період 1900-1917 рр. 

У сучасних умовах розвитку загальноєвропейської і глобальної взаємодії та інтеграції знання 
іноземних мов і їх викладання визначається як один з пріоритетних напрямів освітньої діяльності держав 
світу. Успішна реалізація цих вимог на теренах шкільної освіти в Україні значною мірою залежить від 
змісту цілей навчання іноземної мови. А інноваційний характер процесу покращення якості спілкування 
між європейцями з різною мовою та культурним підґрунтям засвідчує необхідність оновлення цілей 
навчання іноземної мови в умовах вітчизняної школи. 

Вирішення цього складного завдання сьогодення потребує вивчення, аналізу та врахування вже 
існуючого досвіду постановки і зміни цілей навчання іноземної мови у теорії і практиці вітчизняної 
шкільної освіти. 

Серед тих досліджень, які стосуються цілей навчання іноземної мови, слід відзначити дослідження 
проблем практичного оволодіння іноземною мовою, виховного потенціалу іноземної мови та 
загальноосвітньої    ролі    вивчення    іноземної    мови    (О.О. Миролюбов,    Л.В. Щерба,    Г.В. Рогова,  

Н.І. Верещагіна, І.В. Рахманов, О.І. Москальська, О.Б. Бігич, А.Г. Кирда, В.Н. Карпова, А.В. Красуля). 
Але історіографічний огляд вітчизняної літератури засвідчує відсутність спеціальних історико-
педагогічних досліджень проблеми розвитку цільового компоненту навчання іноземних мов у 
вітчизняній школі. Єдине за останнє десятиріччя дослідження історичних аспектів вивчення іноземних 
мов у школах України було здійснене у 2004 р. і присвячене теоретичним і методичним засадам навчання 
іноземних мов у період 1917-1933 р. р. (Н.В. Борисова). 

У зв’язку з недостатнім висвітленням проблеми формування цільового компоненту навчання 
іноземних мов у шкільній освіті метою даної статті обрано розкриття змісту і з’ясування особливостей 
формування цілей навчання іноземної мови у вітчизняній школі протягом 1900-1917 р. р., які в контексті 
реформи середньої школи стали суттєвою віхою у зміні цільового компоненту викладання іноземних 
мов. Основне завдання – визначити ті чинники, що зумовили зміни цілей навчання іноземної мови на 
початку ХХ ст.   

Історичний розвиток суспільства засвідчує, що зміст цілей навчання іноземної мови є похідною від 
тих вимог, які суспільство ставить щодо того, які іноземні мови і в якому об’ємі необхідні для вивчення. 
Соціальне замовлення на навчання тієї чи іншої мови знаходиться під значним впливом соціально-
культурних, політичних та економічних чинників, що є вирішальними на даний момент розвитку 
держави. 

Освітня діяльність у вітчизняних шкільних закладах кінця ХІХ-початку ХХ століття спиралася на 
досвід відомих педагогів: А. Дістервега, Я.А. Коменського К.Д. Ушинського та ін. К.Д. Ушинський 
писав, що іноземні мови можна вивчати з різною метою: як для ознайомлення з літературою того народу, 
мову якого вивчають, так і з метою логічного розвитку дитини, бо засвоєння кожної мови сприяє 
найкращій розумовій діяльності [1: 116]. 

Основними середніми загальноосвітніми закладами на початку ХХ століття, у яких викладалися 
іноземні мови, були гімназії і реальні училища. У досліджуваний період у них продовжував діяти Статут 
гімназій і прогімназій 1871 року, в якому йшлося про те, що гімназії створені для підготовки учнів до 
вступу в університет і вищі спеціальні навчальні заклади та для отримання загальної освіти. 

Статут гімназій і прогімназій 1871 р. утвердив статус класичної гімназії як єдиного типу середнього 
навчального закладу, в якому понад 40% навчального часу відводилося на стародавні мови. Вивчення 
стародавніх мов у класичних гімназіях дозволяло продовжувати освіту в університеті, бо лише ці мови і 
математика створювали, на думку їх прихильників, необхідну основу для істинно наукового знання. 

Статутом 1871 р. в чоловічих гімназіях викладання латинської мови запроваджувалося з 1-го класу (8 
годин на тиждень), а грецької – з 3-го класу (5 годин на тиждень) [2: 55]. 

Стосовно викладання нових мов було прийняте рішення розпочинати їх вивчення з 2-го, а не з 1-го 
класу, бо вже в той час вважалося методично невиправданим одночасне введення кількох мов 
(російської, латинської, французької і німецької), які представляли різні мовні системи. Висловлювалася 
також думка, що одночасне вивчення двох нових іноземних мов є занадто складним і не дуже доцільним. 
Тому були гімназії і з однією західноєвропейською мовою, і з двома. 

Згідно зі Статутом, метою вивчення нових іноземних мов у гімназіях було розуміння історичних 
творів і оволодіння таким запасом слів і виразів, щоб учні могли читати без словника неважку літературу 
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з тієї спеціальності, яку вони собі виберуть у вищому навчальному закладі, користуючись лише 
спеціальним лексиконом для перекладу термінів з даної науки. Крім вивчення граматики, широко 
застосовувався переклад з іноземної мови на російську, а також можливим було приєднання зворотного 
перекладу, переказу і перефразування [2: 135]. 

У 1900 році за редакцією В.А. Маврицького були видані "Правила та програми класичних гімназій і 
прогімназій відомства Міністерства народної освіти", які визначали мету навчання нових мов у гімназіях 
наступним чином: навчити учнів читати та розуміти твори німецьких і французьких письменників. 
Переклади з іноземних мов російською мовою і навпаки були необов’язковими. Проте під час вивчення 
певного граматичного матеріалу, особливо в молодших класах, переклад з російської мови іноземними 
мовами іноді здійснювали в усній формі. Тобто практичною метою було формування рецептивних та 
рецептивно-репродуктивних умінь. 

Про розподіл іноземних мов за класами на початку ХХ ст. яскраво свідчить Житомирська перша 
гімназія, яка складалася з 16 класів: 8 нормальних, 7 паралельних і 1 підготовчого. У ній навчалося 670 
учнів, які ділилися за класами, віровизнанням і станом у суспільстві. Стародавні і нові іноземні мови 
були обов’язковими предметами для вивчення. Причому, латинська мова вивчалася з 1-го класу, грецька 
– з 3-го, а французька і німецька – в усіх класах [3: 9-15]. Ці факти підтверджують зростання значення 
нових мов у шкільній освіті на початку ХХ ст. 

У цей період нові іноземні мови (французька і німецька) вивчалися також у жіночих гімназіях. Але ці 
мови були необов’язковим предметом і викладалися за окрему плату (5-10 рублів у рік за кожну мову). 
Так, у 1908 р. загальна частка учениць, які вивчали французьку мову, становила 45% усієї кількості 
учениць жіночих гімназій Київського навчального округу, а частка тих, хто вивчав німецьку, – 35% [4: 
72]. Визнаючи важливість і навіть необхідність знайомства хоча б з однією новою іноземною мовою, всі 
педагогічні ради жіночих гімназій висловлювали думку про обов’язкове вивчення однієї з них. У 1911 
році частка дівчат, які вивчали французьку мову, складала 53% усієї кількості учениць жіночих гімназій 
Київського навчального округу, а німецьку – 50%; у 1916 році – 52,2% і 47,9% відповідно. 

У 1911 році були видані "Правила і програми реальних училищ відомства Міністерства народної 
освіти з останніми доповненнями" за редакцією Орлова. У них зазначалося, що нові мови вважалися 
загальноосвітнім та спеціально-практичним предметом. Навчання нових мов повинне сприяти 
розумовому розвитку учнів (розвиваюча мета), надавати необхідні знання для здобування загальної 
освіти, відкривати можливості користування західноєвропейськими літературними творами (освітня 
мета). Вивчення німецької та французької мов мало також практичну мету, яка передбачала не лише 
засвоєння учнями граматики і їхню здатність розуміти іншомовний текст, а також уміння швидко писати, 
що було важливо при веденні справ і складанні паперів. Досягнення таких результатів вважалося 
можливим завдяки великій кількості навчальних годин (26 – з німецької, 21 – з французької), що 
відводили в реальних училищах на викладання нових мов. 

Англійська мова до початку ХХ ст. не входила до складу поширених у шкільному навчальному 
процесі мов. На думку І.О. Грузинської, єдиними навчальними закладами, у програми яких з 1911 р. 
планомірно увійшла англійська мова, були комерційні училища [5: 52]. Але з аналізів звітів попечителя 
Київського навчального округу за 1908, 1911 і 1916 років ми бачимо, що в деяких гімназіях України 
викладання англійської мови почало вводитися раніше, хоча й розглядалося як певний відступ від 
статуту та таблиці тижневих уроків. Так, у 1911 р. в Київській гімназії В.П. Науменка відступом від 
статуту було введення англійської мови до числа обов’язкових предметів. У попередні роки вивчення 
англійської мови у цій гімназії розпочиналося з 4-го класу. Проте педагогічна рада виявила навчання у 4-
му класі досить складним і ухвалила рішення про те, щоб із другого півріччя 1909 р. розпочинати 
вивчення цього предмету з 5-го класу. Тому кількість уроків англійської мови була наступною: у 5 – 6-их 
класах – по 3 уроки на тиждень, у 7 – 8-их – по 2. 

За даними звіту попечителя Київського навчального округу за 1916 р., англійську мову (як 
необов’язковий предмет) вивчали в 6 гімназіях (8,3%) 367 учнів. 

У цих самих звітах є дані про викладання англійської мови у реальних училищах і жіночих гімназіях. 
Нові іноземні мови (французька, німецька, англійська) залишалися в них необов’язковими предметами. 

Щодо комерційних училищ, то з їх програми були вилучені грецька мова і латина. Ці факти 
характеризують цільову установку комерційних училищ – створити культурного купця, комерсанта, 
озброєного практичними знаннями. Кількість годин, яка відводилась на нові мови, була більшою, ніж у 
гімназіях. Практична мета навчання іноземних мов у комерційних училищах полягала в оволодінні 
учнями мовленнєвими навичками та навичками розуміння тексту. 

З 1910 р. розроблялися проекти реформи середньої школи. Запропонований комісією Державної думи 
у 1912 р. проект реформи середньої школи і поширені в 1915 році міністром П.М. Ігнатьєвим матеріали 
по реформі показали наміри міністерства освіти запровадити єдиний тип середньої загальноосвітньої 
школи, побудованої на принципах природознавства і людинознавства [6]. На основі цих принципів 
вивчення класичних мов у середній школі почало вважатися зайвим елементом загальної освіти, а школа 
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переставала розглядати своєю безпосередньою метою підготовку до вищих навчальних закладів. 
Класичні мови отримували статус додаткового навчального предмету у гімназіях, які готували майбутніх 
філологів. 

Відповідно до проекту реформи середньої школи, всесторонній розумовий розвиток, сила, глибина і 
точність мислення, розвинуте моральне почуття, витончений естетичний смак, тобто всі риси високої 
інтелектуальної й емоційної культури, можуть бути досягнуті і без знання іноземних мов, якщо 
національна наука, література і мистецтво знаходяться на відповідному рівні. При відсутності цієї 
останньої умови знання іноземних мов лише певною мірою може компенсувати недоліки культурного 
середовища [6: 26]. 

У проекті 1912 р. іноземні мови трактуються як засіб отримання знань, а як негативна риса 
попереднього досвіду зазначався той факт, що викладання французької і німецької мов вважалося до 
цього часу більш необхідним, ніж розуміння явищ природи. 

Таким чином, з метою уникнення багатопредметності шкільного курсу та в результаті зіставлення 
освітньої цінності навчальних предметів, у більшості середніх навчальних закладів встановлювалося 
вивчення тільки однієї нової мови. Проте у цілому проект реформи середньої школи не був реалізований. 

Як свідчать історичні матеріали, у гімназіях продовжував діяти такий розклад: на латинську мову 
відводилося 30 годин (навчання розпочиналося з 3-го класу), на німецьку – 23 (з 1-го класу), на 
французьку – 24 (з 2-го класу). У реальних училищах на вивчення німецької мови передбачалося 26 
годин, а французької – 21 [7; 9].  

Реформа середньої школи 1915 року внесла певні зміни у постановку цілей навчання нових іноземних 
мов. У пояснювальній записці до "Матеріалів по реформі середньої школи" (1915) виділялися 3 відділи 
середнього навчального закладу, на яких передбачалося вивчення стародавніх нових мов, – 
новогуманітарний, реальний і старокласичний, відповідно до різноманітних індивідуальних потреб 
учнів.  

Цілі навчання іноземних мов на різних відділеннях варіювалися. Так, викладання нових мов на 
новогуманітарному відділі мало за мету досягнення учнями такого рівня знань, при якому вони могли б 
після закінчення навчального закладу читати і розуміти серйозну іноземну літературу та користуватися 
словником (практична ціль). Крім того, навчання іноземних мов повинно було сприяти розумовому 
розвитку учнів (розвиваюча ціль), привчати їх вдумливо читати текст і знайомити з видатними 
науковими та літературними творами, а також культурою певного народу (освітня ціль) [7: 109]. Як 
бачимо, у пояснювальній записці "Матеріалів по реформі середньої школи" (1915) відсутнє виділення 
виховної цілі навчання іноземних мов. 

При меншій кількості знань з нових мов на реальному відділі від учнів вимагалося лише уміння 
розуміти нескладні іноземні тексти розповідного характеру за допомогою словника і граматики, а 
основне завдання викладання полягало у створені міцної основи, виходячи з якої, учні, після закінчення 
школи, могли б розширити і поглибити свої знання з певної мови. Освітня мета навчання іноземних мов 
на реальному відділі була такою ж скромною, як і на новогуманітарному [7: 109]. На реальному відділі 
середньої школи готували майбутніх працівників торгівлі і промисловості. Призначення нових іноземних 
мов було вузько практичним. 

Хоча на першому ступені навчання іноземної мови, який охоплював 4-й, 5-й і 6-й класи, на 
старокласичному відділі було на 1 урок більше, ніж на реальному, але це суттєво не могло відбитися на 
результатах викладання. Класичні мови почали вивчатися для загальної освіти. Їх освітня цінність 
полягала у підготовці майбутніх філологів. 

Головною метою викладання стародавньої мови (латинської) на старокласичному відділі було 
читання творів римських авторів і засвоєння основних правил латинської граматики. Переклади з 
латинської мови на російську і навпаки повинні були закріпити правила в пам’яті учнів.    

Варто вказати на те, що для досягнення зазначеної для кожного відділу мети вчитель мав право на 
вільний вибір методу навчання. Але при цьому рекомендувалося брати до уваги наступні вказівки: 

1. Всі види занять з іноземних мов повинні бути по можливості спрямовані на розвиток 
самодіяльності учнів. 

2. Прийом перекладів повинен бути визнаний доцільним, а тому й бажаним. Але мета 
навчання іноземної мови – розуміння іноземних творів, а не їх переклад. 

3. Знання граматики виступає не метою навчання, а лише засобом, який сприяє 
досягненню мети, тобто полегшує розуміння іноземного тексту. 

4. Уміння самостійно писати іноземною мовою не є метою навчання. На першому ступені 
навчання доцільними повинні бути визнані письмові завдання у вигляді списувань із 
книги і вирішення орфографічних задач, а на другому – переклад з іноземної мови на 
російську.  
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У 1917 році "Проект реформи чоловічих гімназій Міністерства народної освіти" зазнав корінних змін. 
Але, на думку К. Ганшиної, розпорядок викладання нових мов, рекомендований проектом, не вносив у 
його зміст ніякого покращення. 

Отже, можна зробити висновок про те, що цілі вивчення іноземних мов у середній школі нового типу 
мали залежати від профілю подальшої навчальної чи трудової діяльності її випускників. 

Результати проведеного дослідження дозволяють визначити чинники, які зумовили зміни цілей 
навчання іноземної мови на початку ХХ ст. Ними є: 

1) суспільно-політичний і економічний розвиток країни; 
2) загальні цілі і принципи організації середньої освіти; 
3) забезпечення різноманітних індивідуальних потреб учнів і подальших професійних 

життєвих потреб. 
Загальна проблема розкриття змісту і з’ясування основних тенденцій розвитку цілей навчання 

іноземної мови у вітчизняній школі протягом наступних етапів розвитку є маловивченою і потребує 
подальших досліджень. 
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Лытнева Т.В. Формирование целевого компонента обучения современным иностранным языкам в 
отечественной школе периода  1900-1917 гг. 

В статье анализируются некоторые программы преподавания иностранных языков и проекты 
школьной реформы начала ХХ в. Раскрываются главные особенности формирования целей обучения 

иностранным языкам в период 1900-1917 гг. 

Lytnyova T.V. Forming of the Aims of Teaching Modern Foreign Languages in State Schools during 
1900-1917. 

The paper analyses some curricula of teaching foreign languages and school reform projects at the 
beginning of the 20th century and reveals the main peculiarities of forming of the aims of teaching 

foreign languages in 1900-1917. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ РОБОТИ В ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧИХ 
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

У статті розглядається сутність технологій волонтерської роботи у практиці діяльності дитячих 
громадських організацій, визначені умови їх запровадження. 

Збільшення в Україні кількості дитячих громадських організацій, варіативність програм їхньої 
діяльності ставить перед необхідністю їх перетворення на дієвий інститут соціалізації підростаючого 
покоління. Це вимагає впровадження інновацій у змісті, формах і методах роботи дитячих організацій. 
Дослідник дитячого руху Л. Алієва визначає інновації у дитячому русі як засоби посилення і більш 
ефективного використання об’єктивного потенціалу дитячого руху в соціальному вихованні 
підростаючого покоління, збагачення теорії і практики виховання [1]. Оскільки в діяльності дитячих 
громадських організацій дедалі помітнішою стає соціально-педагогічна спрямованість, важливим 
убачається залучення у практику їх діяльності технологій волонтерської роботи. 

Волонтерський рух в Україні з кожним роком набуває поширення, але теоретичні аспекти сутності 
волонтерства, основних тенденцій розвитку знаходимо лише в роботах Р. Вайноли, А. Капської, 
Н. Комарової, Т. Голованової, Ю. Гапон; проблеми підготовки волонтерів розкривають І. Звєрєва, 
Г. Лактіонова, В. Назарчук. У цих роботах дитячі громадські організації розглядаються як суб’єкт 
волонтерської діяльності. Але в цілому зазначена проблема ще потребує ґрунтовного дослідження та 
наукового аналізу. 

Метою статті є обґрунтування необхідності запровадження у практику діяльності дитячих 
громадських організацій технологій волонтерської роботи, визначення умов ефективного упровадження 
цих технологій. 

Поняття "волонтерство" розглядається нами як добровільна робота на засадах неприбуткової 
діяльності, без заробітної плати, спрямована на добробут і процвітання спільнот та суспільства в цілому 
[2: 46]. На сьогодні в Україні волонтерська діяльність здійснюється в основному у різних громадських, 
релігійних організаціях та системі Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (ЦСССДМ). 
Кожна група має свій специфічний об’єкт соціальної допомоги і свої форми роботи. Ми зупинимось на 
розгляді дитячої громадської організації як суб’єкта волонтерської роботи.  

Дитячі громадські організації мають великий потенціал у здійсненні волонтерської діяльності. Це 
зумовлено як історичними традиціями, так і актуальними потребами сьогодення. Історичний аналіз 
показує, що і дитячо-юнацькі товариства, які активно діяли у 20-30-ті роки ХХ століття на 
західноукраїнських землях, і піонерська організація у СРСР займалися різними видами волонтерської 
роботи, насамперед – благодійною шефською допомогою нужденним категоріям населення. Яскравим 
прикладом цього може слугувати тимурівський рух. У наш час, коли на перший план у суспільній 
свідомості вийшла прагматична ідеологія, з кожним роком все гостріше відчувається нівелювання таких 
понять, як милосердя, доброчинність, альтруїзм. А саме вони лежать в основі волонтерської діяльності, 
необхідність здійснення якої зумовлюється соціально-економічною нестабільністю нашої держави. 
Значення дитячих громадських організацій як суб’єкта цієї діяльності підкреслюється, зокрема, в 
"Загальнодержавній програмі підтримки молоді на 2004-2008 роки", де йдеться про підтримку трудових 
та волонтерських загонів дитячих та молодіжних громадських організацій, "діяльність яких спрямована 
на реставрацію та відновлення пам'яток історії, культури та архітектури, меморіальних комплексів, 
пам'ятників військової та трудової слави, допомогу соціально незахищеним верствам населення" [3].  

Аналіз програм діяльності сучасних всеукраїнських дитячих громадських організацій показує, що 
більшість організацій так чи інакше залучені до благодійної соціальної роботи (наприклад, програми-
орієнтири Федерації дитячих організацій (Спілки піонерських організацій) України – "Помагай", "Повір 
у себе"). Але про соціальну допомогу як власне волонтерську діяльність членів організації у програмах 
не зазначено. Винятком є лише діяльність "Спілки дитячих та юнацьких організацій "СПОК", яка 
активно застосовує технології волонтерської роботи: з членів організації створюються волонтерські 
загони, які надають цілеспрямовану допомогу, реалізують соціальні програми (наприклад, "Діди Морози 
волонтери. Різдвяна казка"); під час традиційного збору-походу дитячих та молодіжних громадських 
організацій та волонтерських загонів "Козацькими шляхами" підводяться підсумки волонтерської 
діяльності за рік, проводяться навчальні тренінги, відбувається обмін досвідом соціальної роботи, 
презентація нових соціальних програм. У 2005 році "СПОК" протягом літа реалізувала програму 
"Проведення Всеукраїнської школи волонтерів в умовах літніх наметових таборів".  

На думку дослідників дитячого руху (Р. Литвак, С. Тетерський), саме залучення членів дитячих 
організацій до соціально значимої діяльності дозволяє розвинути ініціативу дитини, підлітка, створити 
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умови для самостійного включення в життя суспільства, навчити робити усвідомлений вибір [4; 5]. 
Такий підхід указує на важливість запровадження в практику діяльності дитячих громадських 
організацій технологій волонтерської роботи. 

На нашу думку, основним напрямом волонтерської діяльності членів дитячої організації є надання 
соціальних послуг незахищеним категоріям населення. Змістом такої діяльності, згідно з "Положеннями 
про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг" (від 10.12. 2003 р.), може бути:  

− придбання і доставка медикаментів, продовольчих, промислових та господарських  
товарів, книг, газет, журналів, гарячих обідів; 

− приготування їжі, годування; 
− допомога у проведенні заходів особистої гігієни; 
− прибирання приміщення, прання білизни; 
− обробіток присадибних ділянок; 
− виконання ремонтних робіт; 
− відвідування хворих у стаціонарних медичних закладах; 
− читання художньої літератури, преси, написання листів; 
− організація дозвілля тощо [6]. 

Важливою є також участь волонтерів дитячих організацій у широкомасштабних акціях, святах, 
реалізації соціальних програм (фестиваль творчості дітей-інвалідів "Повіримо у себе", збір-похід 
"Молодь – за здоровий спосіб життя"). 

При організації волонтерської діяльності необхідно враховувати, що членами дитячих громадських 
організацій є діти та підлітки до 18 років, тому А.Й. Капська рекомендує дотримуватись кількох 
важливих правил: 

− робота в організації не повинна заважати основному навчанню; 
− робота не повинна бути одноманітною; 
− у кожній справі, яка довіряється дітям або підліткам, обов'язково має бути місце для 

прояву їх власної ініціативи і самостійних рішень, а також персональної відповідальності; 
− їх участь у волонтерському русі має бути погоджена з батьками і вчителями. Якщо батьки 

алкоголіки чи наркомани або у школі повне непорозуміння з педколективом, то погодити хоча б з 
однією із сторін; 

− робота має бути безпечною, хоча частка розумного ризику зі старшими дітьми може 
допускатися за умови суворого контролю з боку дорослих; 

− робота має бути безпечною для дитячої психіки. Тому до роботи із жертвами насильства, 
психічнохворими, з тими, хто помирає, очевидно, дітей залучати не слід, оскільки психологічний 
пресинг може виявитися для них дуже важким; 

− не варто включати дітей у внутрішні конфлікти організації, тим більше – переманювати з 
однієї програми до іншої; 

− чітко визначати засоби заохочення, ні в якому разі не обіцяти більше, ніж можна зробити 
для волонтера; 

− демонструвати по можливості перспективи їх діяльності в організації й обговорювати з 
ними плани на майбутнє; 

− не переоцінювати здібності дітей, особливо вголос, перед широким загалом людей [7: 13]. 
На нашу думку, успішне запровадження технологій волонтерської роботи у практику соціально-

педагогічної діяльності дитячих громадських організацій потребує дотримання таких умов:  
− у дитячих громадських організаціях повинні бути визначені і осмислені поняття 

"волонтер", "волонтерська робота"; 
− з’ясування напрямів і форм роботи волонтерів; 
− процес навчання та розвитку волонтерів повинен координуватися; 
− постійної підтримки та контролю волонтерської діяльності; 
− розробленої системи заохочень волонтерів. 

Таким чином, вищезазначене актуалізує проблему професійної підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до роботи з дитячими громадськими організаціями, оскільки саме соціальний педагог має 
можливість ефективного запровадження у зміст діяльності дитячих організацій технологій волонтерської 
роботи. Зокрема в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на факультеті психології 
та соціальної роботи у процесі підготовки соціальних педагогів викладається курс "Технології 
волонтерської роботи в сучасних умовах", крім того, студенти проходять волонтерську практику. Це 
дозволяє їм отримати теоретичні знання та практичні вміння щодо організації волонтерської діяльності, у 
тому числі й у дитячих громадських організаціях.  

Отже, слід констатувати, що дитячі громадські організації мають великий потенціал до здійснення 
волонтерської діяльності, тому актуальною є необхідність запровадження технологій волонтерської 
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роботи у практику їх діяльності. Ефективність запровадження і здійснення волонтерської роботи в 
умовах дитячої організації забезпечується дотриманням низки умов та кваліфікованим керівництвом. 
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organization and determines the terms of its application. 
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ДИСКУСІЯ ЯК ІНТЕРАКТИВНИЙ ПРИЙОМ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ ОСНОВИ 
ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ НА УРОЦІ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

(на матеріалі новели Томаса Манна "Маріо та чарівник")  

У статті порушується питання використання дискусії  для дослідження на уроках зарубіжної 
літератури  філософської основи художнього твору. На прикладі вивчення новели Томаса Манна 
"Маріо та чарівник" показано, що розгляд її філософського підґрунтя сприяє глибшому розумінню 

художнього твору. 

Актуальність питання пошуку філософських основ художніх творів на уроках зарубіжної літератури у 
старших класах пов’язана з тим, що багато письменників XIX та XX століття в своїй творчості 
зверталися до проблем буття та вічних питань світобудови. Вивчення таких інтелектуально насичених 
творів потребує як від учителя, так і від учня певної обізнаності у філософських теоріях, які стали 
підґрунтям того чи іншого твору.  

Проблема дослідження на уроках зарубіжної літератури  філософських основ художніх творів завжди 
викликала інтерес у методистів та вчителів-практиків. Відомі методисти XIX та XX століть М. Новиков, 
Ф. Буслаєв, В. Стоюнін, В. Острогорський, Ц. Балталон досліджували цю проблему. На сучасному етапі 
в літературознавстві такі вчені, як: А. Звєрев, О. Галич, Д. Наливайко, Д. Затонський, Б. Шалагінов, 
О. Ніколенко, М. Моклиця та інші – розробляють цю проблему. Серед досліджень учених-методистів із 
вищезгаданої проблеми слід відзначити праці Г. Токмань, К. Бабенко. Проте зазначимо, що на 
сьогоднішній день немає монографічного опису з проблеми застосування філософських джерел на 
уроках зарубіжної літератури. 

Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні дослідження  філософської основи художнього 
твору на уроках зарубіжної літератури, що сприятиме поглибленому вивченню творчості письменника, 
та окресленні методичних рекомендацій для проведення уроків за новелою Томаса Манна "Маріо та 
чарівник". 

Зближення художньої літератури та філософії помітне від початку зародження художньої літератури 
як виду мистецтва. Починаючи з середини XIX століття, тенденція до поєднання художніх та 
філософських начал у літературі стає дедалі помітнішою. Доводячи цю точку зору, наведемо слова 
літературознавця А. Звєрева, який у книзі "Художні орієнтири зарубіжной літератури XX століття" 
зауважує, що XIX та XX століттям притаманне "незвичайно інтенсивне – навіть порівняно з добою 
Просвітництва або з епохою романтизму – вторгнення в художню культуру чисельних філософських, 
соціологічних, психологічних концепцій" [1: 28]. 

На сучасному етапі в літературознавстві проблема взаємодії художньої літератури та філософії 
досліджується у мужах проблеми "інтелектуалізм у літературі". Зазначимо, що поняття "інтелектуалізм" 
трактується в сучасному словнику-довіднику з літератури як "особливий спосіб художнього мислення, 
заснований на перевазі інтересів письменника до життя людського розуму, до філософсько-
концептуального аналізу метафізичних проблем буття" [2: 200]. 

Інтелектуалізм, з притаманним йому посиленням філософської проблематики, проявляється у 
творчості таких письменників XIX та XX століть: Томаса Манна, Альбера Камю, Жан-Поля Сартра, 
Ґабреля Ґарсія Маркеса, Марселя Пруста та інших. Інтерес письменників до філософських аспектів 
людського життя змінює їх ставлення до читача. Письменник жадає бачити кваліфікованих читачів, 
обізнаних у філософських теоріях, які стали основою його художніх творів.  

Так, Томас Манн писав, що він розмовляє з читачами, які опанували праці філософа Освальда 
Шпенглера, яким відомі основні тези філософії Фрідріха Ніцше та Шопенгауера. Звичайно, ми не 
можемо наполягати на поглибленому вивченні праць відомих філософів XIX та XX століть на уроках 
зарубіжної літератури, проте, аналізуючи творчість письменників, учитель має звертатися до основних 
ідей їх філософії.   

Вивчення зарубіжної літератури, особливо у старших класах, потребує постійного дослідження 
філософських теорій, які вплинули на світогляд письменника (на етапі опрацювання біографії 
письменника), звернення до філософських основ його творчості (на етапі підготовки до сприймання 
художнього твору) та поглибленого аналізу філософської проблематики художніх творів (на етапі 
аналізу). 

Розпочинаючи вивчення творчого шляху Томаса Манна – однієї з найяскравіших постатей 
XX століття, у процесі вивчення біографії вчителю доцільно зазначити, що інтереси письменника були 
надзвичайно різноманітні і виходили далеко за літературне коло. Крім романів та новел, Томас Манн 
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відомий своїми літературно-критичними статтями, в яких він торкається творчості письменників та 
філософів.  

Дослідники творчого доробку Томаса Манна А. Федоров [3], А. Русакова [4], М. Кургінян, В. Адмоні, 
Т. Сільман, Н. Какабадзе та інші вказують на те, що він – письменник філософського складу. Сам 
Т. Манн зауважував, що на становлення його світогляду вплинули три філософи Ф. Ніцше, 
А. Шопенгауер та О. Шпенглер. У "Нарисі мого життя" письменник зазначає: "… я не хочу повністю 
замовчувати про глибокі, вирішальні враження від книг, прочитаних мною в ті роки…. – про те, що я 
пережив, читаючи Ніцше і Шопенгауера" [5: 105]. 

Письменник зазначав, що на нього, з-поміж інших філософів, Ф. Ніцше справив надзвичайний вплив. 
Він порівнював  переворот у світогляді мільйонів людей, який відбувся завдяки  філософії Ніцше, із 
творчістю Ж.-Ж. Руссо. Серед основних положень філософії Ф. Ніцше визначимо: культ "надлюдини", 
якій підкоряється природа; людині дозволено все, вона має право робити все, що їй заманеться; життя 
людини не може бути ні ким засуджене.  

Наголосимо, що у зрілому віці відбувається еволюція поглядів митця, переосмислення творчого 
доробку Ф. Ніцше. Саме тому ми вважаємо за необхідне на етапі підготовки до сприйняття художнього 
твору звернутися до критичної статті Томаса Манна "Філософія Ніцше у світлі нашого досвіду", де 
письменник дискутує з певними положеннями філософа. Томас Манн відкидає такі тези: життя людини 
вище за все, навіть за пізнання; життя – породження волі до влади; життя та мораль – дві протилежності, 
свобода людини означає заперечення будь-яких моральних принципів. Він уважає, що саме мораль, або 
"людський дух та людська сутність", є суддею життя людини [6]. 

Беручи до уваги полеміку письменника з філософом, на етапі аналізу художнього твору учням цікаво 
осягнути, чи стали ідеї Ф. Ніцше філософською основою новели "Маріо та чарівник".  

Сучасна школа надає особливої уваги інтерактивним технологіям освіти і виховання, які сприяють 
кращому засвоєнню знань, пошуку істини, вчать висловлювати свої думки, наводити докази та 
аргументувати свої висловлювання, вчать толерантному ставленню до думок інших. Серед 
інтерактивних прийомів навчання при вивченні новели "Маріо та чарівник" учителю доречно 
скористатися дискусією.  

О.О. Ісаєва в посібнику для вчителя "Організація та розвиток читацької діяльності школярів при 
вивченні зарубіжної літератури" виділяє три етапи проведення дискусії: 

• підготовка до дискусії; 
• дискусія; 
• заключний (підведення підсумків) [7]. 

Перед проведенням дискусії особливу увагу слід звернути на етап підготовки. Не всі учні вміють 
поважати думки іншого співрозмовника, тому доречним вважаємо навести правила дискусії. Вчителеві 
слід підібрати такі проблемні питання, які передбачають діаметрально протилежні відповіді, які 
зацікавили б учнів, викликали б у них бажання замислитися над їх вирішенням, спонукали б висловити 
свою думку. Доцільно дати учням випереджальне завдання з варіантами запитань, для того щоб удома 
вони могли продумати аргументи та підібрати цитати до запитань.  

Під час дискусії вчитель може поставити такі запитання: 
1. Враховуючи вплив філософа Ф. Ніцше на становлення світогляду, чи можна вважати головного 

героя новели "Маріо та чарівник" Чіполлу  уособленням надлюдини? Доведіть свою точку зору цитатами 
з тексту. (Чарівника Чіполлу можна вважати героєм, який прагне мати безмежну владу над  усіма 
людьми. Застосовуючи гіпноз, він робить із людьми страшні речі, при цьому не страждаючи на докори 
сумління. Таким чином, його можна вважати уособленням надлюдини).  

2. Згадайте основні положення філософії Ф. Ніцше. Хто з героїв новели згоден з філософією 
Ф. Ніцше? (Основні положення життєвої філософії гіпнотизера Чіполли збігаються з філософією 
Ф. Ніцше. Йому підкоряється воля людей, він уважає, що його сила дозволяє безкарно маніпулювати 
людьми). 

3. Якими вчинками чарівник Чіполла доводить, що він є прообразом надлюдини? (Учні аргументують 
свої відповіді цитатами з тексту). 

4. Як ставиться автор новели, Томас Манн, до Чіполли? Чи засуджує він його життєву філософію? Як 
змальовує автор свого героя? (Томас Манн не сумнівається в хибності такого життя. Його зовнішній 
вигляд викликає у читачів відразу). 

5. Як ви вважаєте, чи дозволено людині робити у своєму житті все, що їй заманеться? (Відповідаючи 
на це запитання, учні можуть висловлювати різні думки). 

6. Хто або що має уберегти людину від культу "вседозволеності"? Як би на це питання відповіли 
філософ Ф. Ніцше, письменник Томас Манн? Яка ваша точка зору відносно цього питання? (Філософ 
Ф. Ніцше вважав, що людство втратило опору, спираючись на яку, певний вчинок людини може бути 
засуджено. Томас Манн, навпаки, вважає, що мораль є тією опорою чи суддею життя людини). 
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7. Ф. Ніцше вважав, що тільки та людина є вільною, яка відкинула будь-які моральні принципи. Чи 
погоджується з ним письменник Томас Манн? Розкажіть, як ви розумієте свободу людини. (Письменник 
не погоджується з цим твердженням Ф. Ніцше. Це він доводить, змальовуючи огидну постать Чіполли, 
позбавленого усіх моральних принципів). 

8. Яку історичну постать можна вважати надлюдиною. Наведіть паралелі з сучасністю. До чого 
призвела людей тотальна жага до влади? (Доводячи свою точку зору, учні можуть розповісти про 
тоталітарні режими Адольфа Гітлера та Йосифа Сталіна, чия жага влади призвела до загибелі та 
поневірянь мільйонів людей).     

9. Крім проблеми неприйняття культу "надлюдини", письменник порушує ще одну важливу проблему 
– покори чи бунту простих людей перед бездушною та авторитарною владою. Який фінал новели "Маріо 
та чарівник"? (Маріо вбиває гіпнотизера). 

На етапі підведення підсумків учні на основі сформованої в ході дискусії позиції вказують, що хоча 
філософія Ф. Ніцше і вплинула на становлення світогляду Томаса Манна, проте у своєму подальшому 
творчому шляху він не погоджується з тим, що сильній особистості дозволено все, і вважає, що людина 
має боротися проти диктаторів, які тримають людей у покорі, гіпнотизуючи їх страхом, як це робив 
чарівник Чіполла. Письменник переконаний, що моральність та життя – це єдине ціле. Мораль є, так би 
мовити, суддею, який виносить вирок життю людини. 

Таким чином, дослідження філософської основи художнього твору з використанням дискусії як  
однієї з форм організації навчально-виховного процесу, на уроках зарубіжної літератури допомагатиме 
розумінню авторської позиції, сприятиме поглибленому вивченню твору, розширюватиме світогляд 
учнів, усебічно розвиватиме особистість та вчитиме толерантному ставленню до позицій та думок інших 
людей. 

У статті порушено проблему дослідження філософської основи художнього твору на уроках 
зарубіжної літератури та окреслено шляхи її вирішення. Розгляд на уроках зарубіжної літератури певних 
філософських теорій та концепцій, які стали підґрунтям художніх творів, відповідає вимогам сучасної 
школи і потребує подальшого, більш ґрунтовного дослідження.    
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Нагорная А.Е. Дискуссия как интерактивный прием исследования философских основ 
художественного произведения на уроке зарубежной литературы 

(на материале новеллы Томаса Манна "Марио и фокусник"). 

В статье поднимается вопрос использования дискуссии для изучения на уроках зарубежной литературы 
философских основ художественного произведения. На примере изучения новеллы Томаса Манна "Марио 

и фокусник" показано, что рассмотрение ее философской основы способствует более глубокому 
пониманию художественного произведения. 

Nagorna A. Y. Discussion as an Interactive Way of Researching Philosophical Basis of a Piece of Literature 
at the Foreign Literature Lessons  (based on the short story "Mario and the Magician" by Thomas Mann). 

The article addresses the employment of discussion at the Foreign Literature lessons for researching the 
philosophical basis of a work of literature. Exemplified by the novel "Mario and the Magician" by Thomas Mann 

it is shown that studying the novel’s philosophical basis promotes its deeper understanding.  
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ПОЗАКЛАСНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНИХ 
ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

У статті розглянуто позакласну робота з математики в початковій школі як засіб розвитку 
математичних здібностей молодших школярів. 

Перехід людства до науково-інформаційних технологій, формування суспільства високого інтелекту 
ставлять перед освітою завдання готувати людину, спроможну оволодівати новою інформацією, 
сприймати зміни і творити їх, здатну нестандартно мислити. Вихованню творчої людини з оригінальним 
мисленням і прагненням до інтелектуальної новизни має сприяти вивчення різних наук, зокрема 
математики, яка за висловом М.В. Ломоносова, "розум у порядок приводить". 

Уже в курсі математики початкової школи закладено багато можливостей для реалізації цього 
завдання. Розширити і поглибити розвиток розумових здібностей молодших школярів покликана 
позакласна робота з математики. Вона має на меті сприяти підвищенню рівня знань, закріпленню умінь і 
навичок, набутих учнями на уроках математики, розвивати математичні здібності, кмітливість, 
винахідливість, виявляти найбільш обдарованих і здібних дітей і сприяти їх подальшому розвитку. 

Позакласна робота з математики має також важливе виховне значення. Особливо велика цінність 
позакласної роботи у вихованні моральних якостей дитини: волі, наполегливості в подоланні труднощів, 
доведенні до кінця розпочатої роботи, критичного ставлення до себе. Участь у позакласній роботі дає 
можливість оцінити красу думки чи способу розв’язку, а отже розвиває естетичні почуття.   

Організація позакласної роботи з математики повинна базуватися на гуманістичних засадах. "Освіта 
звернена до людської істоти не як до економічного фактора, але як до мети розвитку. Домогтися розквіту 
талантів і здібностей, які має в собі кожна людина, – ось що водночас відповідає й фундаментально 
гуманістичній місії освіти, і вимогам справедливості, якими повинна керуватися будь-яка освітня 
політика, а також правдивими потребами ендогенного розвитку" [1: 4-5]. 

Питання організації позакласної роботи з математики в початковій школі розглядається у працях  
М.В. Богдановича, Б.Г. Друзя, Н.Ф. Вапняр, Л.М. Дудко, Д.В. Клименченко та інших. Ці автори 
розглядають позаурочну навчальну діяльність молодших школярів як засіб підвищення рівня знань із 
математики. Разом з тим, аналіз шкільної практики свідчить, що в позакласній роботі, орієнтованій на на 
поглиблення та розширення математичних знань, недостатня увага приділяється розвитку математичних 
здібностей. Тому в статті ми пропонуємо розглянути позакласну роботу з математики як засіб розвитку 
математичних здібностей. 

В.А. Крутецький так визначив математичні здібності: "Під здібностями до вивчення математики ми 
розуміємо індивідуально-психологічні особливості (перш за все особливості розумової діяльності), що 
відповідають вимогам навчальної математичної діяльності і обумовлюють за інших рівних умов 
успішність творчого оволодіння математикою як навчальним предметом, зокрема відносно швидке, легке 
і глибоке оволодіння знаннями, вміннями та навичками в області математики" [2: 91]. До компонентів 
математичних здібностей він відносить: 

1) здатність до формалізації математичного матеріалу, відокремлення форми від змісту, 
абстрагування від конкретних кількісних відношень і просторових форм та оперування формальними 
структурами, структурами відношень і зв’язків; 

2) здатність узагальнювати математичний матеріал, виокремлювати головне, нехтуючи несуттєвим, 
бачити загальне у зовні різному; 

3) здатність до оперування числовою та знаковою символікою; 
4) здатність до послідовного, правильно розчленованого логічного міркування, пов’язаного з 

потребою в доведеннях, обґрунтуванні, висновках; 
5) здатність скорочувати процес міркування, мислити згорнутими структурами; 
6) здатність до оборотності мислительного процесу (переходу із прямого на обернений хід думки); 
7) гнучкість мислення, здатність до переключення від однієї розумової операції до іншої, свобода від 

сковуючого упливу шаблонів і трафаретів; 
8) математична пам’ять (пам’ять на узагальнення, формалізовані структури, логічні схеми); 
9) здатність до просторових уявлень [2: 104]. 
Кожен з цих компонентів математичних здібностей необхідно цілеспрямовано розвивати не лише на 

уроках, а й у позакласній роботі. У початковій школі практикуються такі види позакласної роботи з 
математики: математичні гуртки, ранки, конкурси на кращого математика, олімпіади, математичні 
екскурсії, вікторини, випуск математичної газети тощо. 
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Участь у позакласній роботі з боку учнів є добровільною, не оцінюється балами, що дозволяє 
залучати до неї дітей різного рівня математичних здібностей і реалізовувати особистісно орієнтований 
підхід, при якому все розглядається через призму особистості того, кого навчають, його потреб, мотивів, 
здібностей, активності, інтелекту та інших індивідуально-психологічних особливостей. 

Здібних до математики учнів слід заохочувати до активної гурткової роботи, до участі в олімпіадах, 
конкурсах – таких видах позакласної роботи, в яких максимально повно може розкритися потенціал 
обдарованої дитини, які вимагають здатності розв’язувати нестандартні задачі, діяти самостійно у 
невідомій ситуації. Завдання вчителя – не лише вчасно виявити обдарованих дітей, а й наполегливо 
розвивати їх здібності, сформувати їх стійкий інтерес до математики.  

При цьому треба пам’ятати, що в ранньому шкільному віці іноді важко розпізнати математичні 
здібності, тому важливо охоплювати всіх дітей позакласною роботою, щоб кожному дати поштовх до 
розкриття прихованого потенціалу. 

Так, учням, яким важко дається математика, доцільно пропонувати участь у математичних ранках, 
екскурсіях, іграх, вікторинах, інших колективних видах позакласної роботи, де б таких дітей не 
пригнічувало їх незнання чи недостатня кмітливість і водночас де б вони мали нагоду почерпнути нову 
інформацію, відкрити для себе світ цікавої математики. Вчитель повинен володіти майстерністю, 
педагогічним тактом, щоб нікого не відштовхнути, а навпаки, зробити математику цікавою для всіх 
учнів, допомогти повірити у власні сили кожній дитині. 

Отже, йдеться не про жорстку диференціацію дітей за рівнем їх математичних здібностей, а про 
індивідуальний підхід до кожного учня з метою заохочення усіх дітей до занять математикою. 

Позакласна робота з математики у початковій школі організовується з урахуванням вікових 
особливостей молодших школярів. Діти 6-річного віку виявляють великий інтерес до гри, колективної 
діяльності, тому в позакласних заняттях з ними переважають ігрові форми роботи: математичні ігри, 
змагання, естафети тощо, що дозволяє забезпечити масову участь дітей. Крім того, в іграх та змаганнях 
діти поповнюють свої знання з математики, ненав’язливо розвивають свій інтелект. Л.С. Виготський 
розглядав гру як сприятливе середовище для зародження пізнавальних сил дитини і як основу 
перетворення ігрових дій у розумові, називав її провідним засобом навчання та виховання (подібне 
трактування гри знаходимо у працях К.Д. Ушинського, Н.К. Крупської, А.С. Макаренка та ін. [3: 3]). У 
процесі гри виховується почуття колективізму, відповідальність за товаришів, вимогливість до себе, діти 
вчаться радіти успіхам однокласників, здобувають навички колективної взаємодії. 

З часом у молодших школярів розвиваються пізнавальні можливості, поглиблюються сприйняття, 
пам’ять, увага, і гра поступово відходить на другий план, надаючи місце тим видам діяльності, які 
вимагають більшої зосередженості і самостійності.  

Тому, починаючи з 2 класу, основною формою позаурочної роботи з математики є гурток. Його 
організовують для поглибленої роботи з учнями, що виявляють особливий інтерес до математики. Робота 
гуртків будується на основі знань, одержаних на уроках, і тому її зміст пов’язаний з програмним 
матеріалом. Однією з найважливіших задач гурткової роботи є розвиток математичних здібностей учнів 
та підвищення рівня їх знань. Стан математичної підготовки учнів у першу чергу характеризується 
вмінням розв’язувати задачі. Видатний методист і математик Д.Пойа писав: "Що значить оволодіння 
математикою? Це є вміння розв’язувати задачі. Причому не тільки стандартні, але й ті, що вимагають 
відомої незалежності мислення, здорового глузду, оригінальності, винахідливості" [4:3]. Тому на 
заняттях гуртка велике значення надається розв’язуванню задач. 

Як відомо, навчальні математичні задачі можна умовно поділити на стандартні і нестандартні 
(творчі). Задачу вважають стандартною, якщо її розв’язання вимагає від учнів застосувати певний 
відомий їм алгоритм чи скористатися зразком. Нестандартною (творчою) називають задачу, алгоритм  
розв’язку якої наперед невідомий. Щоб виконати таку задачу, треба , як зазначає Б.Г. Друзь, "всебічно 
врахувати взаємозв’язки між даним і шуканим, правильно оцінити окремі компоненти завдання, 
поданого у нестандартній формі, зрозуміти властивості величин та залежності між ними, які 
безпосередньо не зазначені в умові, але випливають з певних закономірностей, причинних або 
функціональних залежностей" [5: 3]. На заняттях математичного гуртка діти розширюють і поглиблюють 
набуті на уроках знання, розв’язуючи різні види нестандартних задач. 

Б.Г. Друзь визначає такі групи творчих вправ (нестандартних задач): 
1. Завдання, пов’язані з важливими поняттями і методами математики (вправи на використання 

елементів теорії множин та поняття відношення, задачі комбінаторного та імовірнісного характеру, 
вправи на формування найпростіших топологічних уявлень, логічні задачі, цікаві вправи, пов’язані з 
ідеєю "обчислювальної машини"). 

2. Завдання з елементами дослідження. Це, зокрема, вправи із словами: порівняйте, виділіть головне, 
покажіть, обґрунтуйте, доведіть, узагальніть тощо. 

3. Завдання на відкриття "нових" зв’язків, залежностей, закономірностей (управи на здійснення 
простих умовиводів, класифікацій та групувань предметів). 
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4. Практичні завдання і вправи (вправи на використання різних тверджень; оптимізаційні задачі; 
вправи політехнічного спрямування; графічні вправи-діаграми, таблиці; шкали, схеми, графіки; вправи 
геометричного змісту, вправи на маніпулювання із предметами). 

5. Самостійно складені учнями вправи спочатку за аналогією, пізніше за даною умовою. 
6. Вправи на кмітливість, в яких вимагається розв’язувати приклади різними способами, записувати 

числа кількома даними цифрами, відновлювати у прикладі пропущений знак або цифру, знаходити 
помилку в розв’язанні тощо. Це завдання з логічним навантаженням, математичні ребуси, кросворди. 

7. Цікаві вправи та ігри (вправи, які вражають швидкістю і легкістю обчислень, оригінальними і 
часом несподіваними результатами; логічні ігри, задачі-вірші, задачі-казки, задачі-загадки, задачі-жарти, 
математичні веселики тощо) [6: 3-4]. 

Такі творчі завдання сприяють розвитку інтересу до математики. При підборі задач та пізнавального 
матеріалу вчитель повинен дбати про їх доступність. Треба уникати надто складних завдань, щоб перед 
учнями не поставали непереборні труднощі, оскільки це негативно впливає на становлення 
пізнавального інтересу дітей. Уводячи позапрограмний матеріал, учитель повинен керуватися 
принципом наступності.  

Крім розв’язування творчих завдань, на заняттях гуртка доцільно знайомити молодших школярів із 
досягненнями математики та її застосуванням у різних сферах життя, цікавими сторінками історії 
математики, біографіями видатних математиків. Таке різноманіття видів завдань на заняттях гуртка 
потрібне для всебічного розвитку дітей, учасної пропедевтичної роботи, для підтримання постійного 
інтересу до занять та запобігання перевтоми.  

Гурткова робота розширює кругозір учнів, сприяє розвитку математичного мислення, лаконічності 
мови, вмілому використанню математичної символіки, правильному застосуванню термінології, виховує 
в учнів самостійність, ініціативність, прагнення до творчості, розвиває вольові якості та формує  
культуру праці. 

Ще однією важливою функцією гуртка є підготовка учнів до математичної олімпіади. Олімпіада – 
змагання, яке стимулює потяг учнів до самоосвіти, викликає поглиблений інтерес до математики, 
виробляє навички самостійної роботи, наполегливість, уміння долати труднощі. На математичних 
олімпіадах пропонуються задачі, які мають виявити рівень математичної підготовленості учнів, їхнє 
вміння логічно мислити, аналізувати, порівнювати, зіставляти, виконувати узагальнення. 

Математичні олімпіади молодших школярів мають пропедевтичний характер. Основними рівнями 
математичних олімпіад учнів початкової школи є класні та шкільні. Міжшкільні і районні олімпіади 
проводяться за умов належної підготовки з боку працівників районних відділів народної освіти чи 
методичних кабінетів.  

М.В. Богданович відзначає такі особливості і необхідні умови ефективності математичних олімпіад 
молодших школярів: 

1. Масовість. Кожному учню повинна бути надана можливість узяти участь у олімпіаді. Реальним 
заходом забезпечення масовості є організація і проведення класних олімпіад. 

2. Опосередкована участь батьків чи старших братів і сестер у підготовці молодших школярів. 
3. Повне забезпечення вчителя задачним матеріалом, як до змісту завдань самої олімпіади, так і до 

завдань підготовчої роботи. Реальний захід – видання відповідного друкованого посібника масовим 
тиражем. 

4. Проведення олімпіади в умовах режиму, за якого кожен учасник має виступити успішно, тобто 
розв’язати хоча б одну задачу. Більшість учнів має справитися із двома-трьома задачами. Переможцями 
слід уважати третину учнів, яка має кращі результати у розв’язанні задач олімпіади. Усім учасникам 
олімпіади оголошується подяка і даруються листівки з відповідними записами. 

5. Поступовість у нарощуванні турів олімпіад. У 2 класі проводяться тільки класні олімпіади, у 3 – 
класні та шкільні, у 4 – класні, шкільні та міжшкільні (районні) [5: 3-4].  

Ми внесемо свої зауваження до 2 і 4 пунктів цього переліку. Не кожна дитина має змогу одержати 
допомогу в підготовці до олімпіади з боку старших членів сім’ї. Таку допомогу слід очікувати від 
учителя, плідної роботи на уроках та систематичної участі в роботі гуртка. Учитель повинен планомірно 
готувати учнів до участі в олімпіаді: розв’язувати з ними олімпіадні задачі, розповідати про порядок 
проведення олімпіади, стратегію поведінки на олімпіаді, здійснювати відповідну психологічну 
підготовку майбутніх учасників олімпіади, щоб досягти їх свідомої поведінки та запобігти стресовим 
ситуаціям.  

Що стосується числа переможців, є потреба відзначити учнів, які набрали найбільшу кількість балів і 
посіли відповідно 1, 2 і 3 місця, щоб об’єктивно визначити, хто буде брати участь в олімпіаді наступного 
рівня. Це важливо ще й тому, що в останні роки на міську олімпіаду запрошують лише по одному 
учаснику від школи. Визначення конкретних переможців стимулює дітей до активної самостійної 
роботи. 
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Ми розглянули основні види позакласної роботи з математики в початковій школі. Її проведення 
вимагає від учителя початкових класів ґрунтовної математичної та методичної підготовки, яку він 
повинен отримати ще у студентські роки. 

 Підготовка майбутніх учителів початкової школи до позакласної роботи з математики відбувається у 
процесі вивчення студентами психолого-педагогічних наук, математики та методики її викладання в 
початкових класах. Але результати опитування працюючих учителів та студентів випускних курсів 
свідчать про недостатній рівень цієї підготовки, потребу в спецкурсі, який би дозволив синтезувати 
набуті з різних предметів знання, щоб молодий спеціаліст, одержавши диплом, уже був спроможний 
ефективно вести позакласну роботу. Особливу увагу студенти просять приділити розв’язуванню 
нестандартних задач, на детальний розгляд яких не вистачає часу в курсі методики викладання 
математики. Учитель початкових класів повинен знати типи таких задач, уміти їх розв’язувати і 
пояснювати дітям. 

З цією метою на педагогічному факультеті Житомирського державного університету імені Івана 
Франка в поточному навчальному році запроваджено факультатив "Нестандартні задачі в курсі 
математики початкової школи", який пропонується студентам 4 курсу. 

Факультатив має на меті: 
1. Визначити місце і роль нестандартних задач у математичній освіті молодших школярів. 
2. Визначити основні типи таких задач. Виробляти у студентів навички  розв’язування цих задач. 
3. Дати методичні рекомендації щодо пояснення нестандартних задач молодшим школярам. 
4. Дати рекомендації щодо створення і постійного поповнення банку даних цього різновиду творчих 

управ. 
Робота цього факультативу дозволить підвищити рівень підготовки студентів до проведення 

позакласної роботи з математики, стимулюватиме їх подальшу самостійну роботу в цьому напрямку. 
Якісна підготовка майбутніх учителів початкових класів до позакласної роботи з математики 

сприятиме розвитку математичних здібностей молодших школярів, вихованню їх людьми творчими, 
здатними мислити самостійно й оригінально. 
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Орел Л.А. Внеклассная работа по математике как средство развития математических 
способностей младших школьников. 

В статье рассматривается внеклассная работа по математике как средство развития 
математических способностей младших школьников. 

Orel L.O. Extracurriculum Activities in Mathematics as a Means to Develop Skills in Mathematics of 
Junior Students. 

The article highlights extracurriculum activities  Mathematics as a means to develop skills in  mathematics of 
junior students. 
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НАУКОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

У  статті розкриваються теоретичні засади розвитку образного мовлення молодших школярів. 
Визначається сутність понять "образ", "образне мовлення","ейдетизм". Виділяються принципи, методи 
та прийоми, які слід застосовувати при розвитку образного мовлення дітей молодшого шкільного віку.  

Прогресивні тенденції розвитку суспільства, що супроводжують розбудову України як незалежної 
європейської держави, диктують соціальне замовлення на всебічно розвинену, духовно багату, 
самодостатню особистість, людину з високим рівнем комунікативної компетентності, що передбачається 
Національною доктриною розвитку освіти України у XXI столітті та Стандартом мовної освіти. 

Навчання української мови в початкових класах має на меті забезпечити активне володіння учнями 
рідною мовою, сформувати в них мовленнєву, мовну, соціокультурну та діяльнісну компетенції. Сучасне 
осмислення проблем мовної освіти, новий погляд на мову як суспільне явище і навчальний предмет та 
реалізація їх у школі зумовлюють підвищення теоретико-методичного рівня навчання й розвитку учнів. 

Враховуючи, що в початкову школу приходять діти з різного соціально-психологічного середовища, 
часто спостерігається досить низький рівень культури мовлення школярів. Виховання мовленнєвої 
культури тісно пов’язане з оволодінням мовними засобами в будь-якій мовленнєвій ситуації, умінням 
користуватися багатими ресурсами української мови, правильно й виразно висловлювати свої думки. 
Образне мовлення як компонент виразності є показником якісного, довершеного мовлення і виступає для 
учнів експонентом світосприйняття, характеру, ментальності, інтелектуального і художнього генія 
українців. Вагомим компонентом підвищення загальної культури та культури мовлення молодших 
школярів є розвиток образного мовлення, що  впливає на виховання патріотизму, громадянськості.  

Поняття "образність" передусім розглядається як специфічна властивість слова (М. Бахтін, 
Ф. Бацевич, В. Виноградов, Н. Гавриш, Л. Новиков, С. Неклюдов, О. Потебня) та особлива форма 
дійсності (В. Андріянова-Перетц, Н. Арутюнова, І. Гальперин, А. Коваль, О. Пономарів та ін.). 

За концепцією О. Потебні, значення подається через образ, виражає себе в образі й водночас є 
неодмінним засобом для вираження цього значення, а внутрішня форма слова виступає генеративним 
поняттям. При цьому на перший план висувається не лінгвістична одиниця, а мікрополе, створене 
навколо неї. Воно має розгалужену систему диференційованих засобів на різних мовних рівнях, 
пов’язується з атрибутивними елементами [1:  64]. 

Оскільки образність властива не лише слову, а й поєднанню слів, вона перебуває у притаєній позиції 
та виявляється  за певних умов. Образність є не лише евідентною, а й потенційною, що найбільш яскраво 
розкривається у художньому тексті.  

Співвідношення образу і значення у слові вбачається в специфіці національної мови, оскільки мова 
формує проміжний світ і тим кодує у його структурах особливий національний світогляд, обґрунтований 
у працях Й. Гердера, В. Гумбольдта, Е. Кассіера,  О. Потебні, Е. Сепіра, Б. Уорфа.  

Образність виступає експонентом виразності на основі переосмислення на асоціативному рівні 
прямих, переносних і конотативних значень, що створюють понаднормативний метафоризований зміст 
шляхом використання тропів та стилістичних фігур у мовленні, та має ознаки модальності, емоційності, 
інтенсивності, варіативності тощо. Образи диференціюються завдяки матеріалізації та 
упредметнюванню. У зв’язку з цим мовна тканина тексту складається не лише з образних зворотів та 
особливих поетичних слів – образного звучання вони набувають у контексті [2: 67]. 

Словесний образ, на відміну від образу в широкому розумінні, має комунікативну спрямованість і 
пов’язаний із взаємодією комунікантів (адресант – адресат), є реальним мовно-літературним фактом. 
Словесному образу в лінгвістичному та літературознавчому аспектах властива двоплановість 
(співіснування прямого значення і нових семантичних елементів), що уможливлює меншою кількістю 
одиниць передачу багатомірних виявів дійсності.  

Комунікативна функція образного мовлення реалізується шляхом впливу на адресата в 
передбачуваних та непередбачуваних ситуаціях завдяки кодуванню висловлювання для повідомлення 
фактів дійсності. Складність засвоєння образного мовлення молодшими школярами полягає в боязні 
висловлюватись образно. При цьому особливої значущості набуває мовна компетенція як автора, так і 
адресата [3: 43]. 

Основним актом комунікації виступає текст (через призму функціонально-стильової приналежності, 
зв’язок із загальною культурою мовлення, семантичні й смислові зв’язки), а художній текст стає 
наріжним каменем образного мовлення. Саме в системі художнього тексту відбуваються складні процеси 
взаємодії словесних образів із змістовою організацією, що зумовлюють поступове нагромадження 
значень, образної когезії [3: 109]. 
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Таким чином, із лінгвістичної точки зору образність розглядається передусім як властивість слова і як 
комунікативна якість мовлення, має безпосереднє відношення до лінгвістики тексту, семантичних 
перетворень, стилістичних зрушень. У літературознавчому аспекті ця категорія – більш широке поняття, 
бо пов’язана не лише з мовленнєвою організацією художнього тексту, первісними, а також похідними 
образами, що виявляються в мистецькій досконалості змальованих картин, персонажів тощо, які 
викликають певні естетичні почуття та відчуття єдності раціонального й емоційного. 

На основі вивчення й аналізу психологічної літератури визначено положення, що мають важливе 
значення для розвитку образномовленнєвих умінь учнів початкових класів. У працях відомих психологів 
та психолінгвістів образність розглядається у зв’язку із загальними процесами мисленнєвої діяльності 
(П. Булонський,    А. Вежбицька,   Г. Костюк,   В. Москалець,   С. Рубінштейн);  мисленням  і  мовленням 
(М.  Жинкін, О. Лурія, О. Потебня, С. Рубінштейн та ін.) 

Психологічний аспект дослідження проблеми розвитку образного мовлення молодших школярів 
передбачає розкриття питання, що стосується ейдетизму. 

Поняття "ейдетизму" словникові джерела висвітлюють як досить своєрідне явище, як "здатність 
окремих індивідів – ейдетиків до збереження та відтворення детального образу сприйнятих раніше 
предметів і сцен"; як "особливий характер (картинний) пам’яті, що спирається на зорові враження, 
дозволяє втримувати і відтворювати надзвичайно живий образ сприйнятого раніше предмета, за своєю 
наочністю та детальністю не поступається образу сприйняття" [4: 59]. Ейдетика – вчення про суб’єктивні 
наочні образи, що притаманні дітям на певному етапі їхнього розвитку і які зберігаються, в переважній 
більшості випадків як винятки, у дорослих. Ейдетичний феномен – незвичність явища, яка проявляється 
в тому, що людина, яка віднайшла його, здатна бачити в певному розумінні цього слова, на пустому 
екрані картину або предмет, які відсутні, але знаходилися раніше перед її очима. Ейдетик – людина, яка 
здатна викликати наочні образи. Ейдетичний образ – післядія, слід попереднього реального сприйняття, 
відзначається незалежністю від руху очей та стабільністю в часі. Ейдетичні образи посідають ніби 
проміжну ланку між послідовними образами та образами уявлень, наближаючись в окремих випадках як 
до перших, так і до других [5: 216]. 

Відтак,  спираючись  на  результати  досліджень  учених  (П.П. Блонська,  Л.С. Виготський,   Е. Йєнш, 
О.Р. Лурія, С.Л. Рубінштейн, В.Урбанчич, Й.М. Фейгенберг, Г. Фейман, Р. Хабер, М. Хершенсон та ін.) 
та зважаючи на відсутність сучасних достовірних даних щодо широкого розповсюдження досліджень 
ейдетизму в межах колишнього Радянського Союзу, України зокрема, все ж варто відзначити, що 
проблема розвитку образного мовлення школярів у сучасних умовах, на наш погляд, є досить вагомою та 
актуальною. Оскільки потрібно враховувати, що поява ейдетичних здібностей можлива в дітей 
молодшого шкільного віку, то виникає необхідність ґрунтовного дослідження їхнього мовлення в 
контексті взаємозв’язку з іншими пізнавальними процесами (образна пам’ять, образне мислення, уява 
тощо). Адже образи складають основний зміст дитячої пам’яті, а роль мовлення у збереженні та 
відтворенні знайомого образу і формуванні нового досить велика [6: 321]. Чим більш вдало підібране 
слово, тим точніше воно фіксує сутність предмета, тим повніше та яскравіше постає його образ перед 
дитиною. На основі описаних у науці основних психологічних алгоритмів нами виділено складові 
образного мовлення: а) мислення, виявляючи себе в мовленні, відображає певну частину дійсності. Намір 
висловлюватися образно стає зрозумілим завдяки перевтіленню в мовленні й лише тоді перетворюється в 
акт словесного вираження; б) образне мовлення – це специфічний процес суб’єктивного відображення 
фактів дійсності у вигляді конкретно-чуттєвих уявлень, асоціативно пов’язаних одне з одним, реальних 
чи створених уявою в свідомості мовця; це процес, що ґрунтується на творчій уяві, виконує функцію 
перетворення; в) мовлення відіграє значну роль у збереженні й відтворенні образу; д) процес породження 
образного мовлення у дітей початкових класів необхідно розглядати системно, бо він є реальною 
формою взаємодії елементів мовленнєвої діяльності. 

Питання щодо образного мовлення, його розвитку є і методичною проблемою, вагомість та 
нерозробленість якої чітко простежується в сучасній лінгводидактичній науці. Розвиток образного 
мовлення розглядається в сучасній лінгводидактиці дотично до проблеми розвитку усного мовлення учнів 
(Н.Д. Бабич, О.М. Біляєв, М.С. Вашуленко, Л.О. Варзацька, Т.О. Ладиженська, М.І. Пентилюк та ін.). 

Серед підходів, що найбільше сприяють розвиткові мовної особистості, ми визначили комунікативно-
діяльнісний, функціонально-стилістичний та особистісний. Спираючись на дослідження М. Пентелюк та 
О. Хорошковської, відзначаємо, що реалізація провідних підходів передбачає дотримання основних 
закономірностей: урахування залежності мовленнєвих умінь і навичок від знань граматики і 
словникового складу мови; розвитку мовного чуття й дару слова; оцінки виражальних засобів мови; 
випереджальний розвиток усного мовлення; вміння й навички творити образні висловлювання; постійна 
увага до словникового запасу молодших школярів. 

На основі робіт Л. Варзацької, М. Вашуленка, Т. Ладиженської виділяємо загальнодидактичні 
принципи навчання образного мовлення дітей молодшого шкільного віку, з-поміж яких особливої уваги 
заслуговує принцип міжпредметних зв’язків (Л. Варзацька, Г. Грибан, Н. Грипас, М. Пентилюк та ін.), 
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що сприяє інтенсифікації навчання та виступає обов’язковою дидактичною умовою. Дослідники 
однозначно виділяють принцип урахування рідномовного досвіду, наголошують на необхідності 
нерозривної єдності мови і мислення. До методичних принципів відносимо і врахування специфіки 
образного мовлення та зв’язку образного мовлення й образного мислення як важливих складників 
продукування мовлення. Особливості роботи над розвитком образного мовлення зумовлюють 
застосування специфічних принципів: культуроносності, забезпечення емоційного тла, 
природовідповідності.  

Важлива роль у розвитку образного мовлення молодших школярів належить методам, котрі сприяють 
формуванню вмінь і навичок, закріплюють набуті знання (операційний, імітаційний, продукування). 
Серед прийомів розвитку образного мовлення важливого значення набуває зіставлення (як універсальний 
прийом), спостереження та інтерактивні види діяльності; суттєвий вплив має спрямованість методів і 
прийомів навчання на формування потреби в естетичному вдосконаленні власного мовлення учнів через 
багатство й образність. 

Творчість завжди індивідуальна. У процесі творення образного висловлювання переплітаються 
свідомі й несвідомі, інтелектуальні й емоційні, пізнавальні та оцінювальні процеси. Водночас вони 
можуть бути стихійними, виявлятися однобічно і задовольняти лише провідні інтереси учня. Потяг до 
образних висловлювань може  згаснути, якщо не підкріплюватиметься відповідною діяльністю, 
створенням емоційного тла.  

Потужним двигуном, що пробуджує бажання, є мотив творити, впливати на того, хто сприймає 
мовлення, та любов до цього виду діяльності, потреба в творчій самореалізації, на чому в своїх працях 
наголошував В.О. Сухомлинський. Тому завдання вчителя  –  вчасно помітити в дитині художньо-творчі 
нахили, зосередити увагу на їх розвитку, оскільки образномовленнєві вміння, хоча й спираються на 
автоматизовані мовленнєві навички, самі не автоматизуються, бо включають елементи творчості. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Потебня А.А. Мысль и язык. – К.: СИНТО, 1993. – 192 с. 
2. Новиков Л.А. Искусство слова. – 2-е изд., доп. – М.: Педагогика, 1991. – 144 с. 
3. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Пробний підручник для гімназій гуманітарного профілю. –  К.: 
Вежа, 1994. –  240 с. 
4. Виготский Л.С. Эйдетика // Хрестоматия по ощущению и восприятию / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер,  М.Б. 
Михалевской. – М.: Изд-во Московского ун –та, 1975. – С. 275-281. 
5. Краткий психологический словарь / Ред. сост. Л.А. Карпенко; Под общ. ред. А.В. Петровского, 
М.Г. Ярошевского. – 2-е изд., расш., испр. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 1988. – 512 с. 
6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2т. – Т.1. – М.: Педагогика, 1989. – 488 с. 
 

Матеріал надійшов до редакції  9.09.2005 р. 

Сиранчук-Василишина Н. Н. Научные основы развития образной речи учеников начальных классов. 

В  статье раскрываются теоретические основы развития образной речи младших школьников. 
Определяется сущность понятий "образ", "образная речь", "эйдетизм". Выделяются принципы, методы 

и приемы, которые следует применять при развитии образной речи детей младшего школьного 
возраста.  

Siranchuk-Vasylyshyna N. M. Scientific Principles of Developing Junior Pupils' Figurative Speech. 

The article reveals the theoretical principles of  developing junior pupils'  figurative speech.  Defined  also are 
the concepts "figure", "figurative speech", "aedetism". It also suggests  methods and techniques  which are to be 

employed  when  developing junior pupils' figurative speech . 
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ВИХОВАННЯ ГУМАННОСТІ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УЧНІВ БІЗНЕС-ЛІЦЕЮ, ЯКІ 
МОДЕЛЮЮТЬ СТВОРЕННЯ ВЛАСНОЇ СПРАВИ 

Стаття присвячена принципам і формам виховання гуманності і відповідальності в системі підготовки 
старшокласників до здійснення підприємницької та  управлінської діяльності. 

Актуальність виховного аспекту навчання дітей основам економіки і підприємництва обумовлена 
значенням переходу України до цивілізованого підприємництва і визнанням етики бізнесу важливою 
складовою частиною управлінської культури учасників ринкових відносин.  

Стаття продовжує дослідження автором проблеми формування в учнів бізнес-ліцею умінь самостійно 
схвалювати управлінські рішення, пов'язані з початком бізнесу й управлінням фірмою. Авторська 
гіпотеза моделі вміння самостійно схвалювати управлінські рішення включає три взаємозв'язані 
компоненти: інтелектуальний, процесуальний й особовий, що припускає наявність у підприємця-
керівника таких значущих особистих і професійних якостей, як заповзятливість і прагматизм, 
відповідальність і гуманність [1: 330-338]. 

Підготовка випускників Донецького бізнес-ліцею до підприємницької і управлінської діяльності 
передбачає вивчення таких теоретичних курсів: ділова активність (основи малого бізнесу) в 9 класі, 
основи економіки і підприємництва в 10 класі, основи менеджменту  в 11 класі, психологія бізнесу і 
управління в 10–11 класі, створення власної справи в 11 класі.  Практична частина навчального плану 
ліцею включає проектно-дослідницьку роботу, яка є системою позаурочної індивідуально-групової 
діяльності ліцеїстів, одним із завдань якої є формування навичок самоменеджменту, виховання 
цивілізованого підприємництва і культури управлінських рішень. Формами такої діяльності виступає 
участь ліцеїстів у конкурсі бізнес-ідей (8-9 класи), конкурсі захисту бізнес-проектів (10 класи), 
презентації ліцеїстами моделі власного бізнесу і стратегії управління фірмою (11 класи). 

Мета статті – визначити сутність гуманності і відповідальності в бізнесі, виходячи з сучасної етики і 
психології підприємництва; представити форми виховання гуманістичних установок і відповідальності в 
учнів 10-11 класів, що вивчають курси "Основи підприємницької діяльності" і "Створення власної 
справи" [2].  

Етичні норми в підприємництві є сукупністю ознак поведінки громадян, що здійснюють 
підприємницьку діяльність у різних сферах економіки, спрямовану на задоволення потреб ринку, 
конкретних споживачів, суспільства і держави. Підприємницька етика повинна базуватися на 
загальнолюдських, загальногуманних принципах здійснення ризикового, новаторського, інноваційного, 
компетентного, законного, чесного підприємництва на противагу рутинному, незаконному, 
некомпетентному бізнесу [3]. 

Гуманізм (від лат. humanus людський, людяний) – це визнання цінності людини як особи, її права на 
вільний розвиток і прояв своїх здібностей, затвердження блага людини як критерію оцінки суспільних 
відносин. Можна говорити про рівні гуманності: 1) суб'єктний рівень (ставлення до себе) і 2) об'єктний 
рівень (людське ставлення до інших). Останній рівень можна, у свою чергу, розділити на мікрорівень 
(ставлення до оточуючих) і макрорівень (ставлення до соціуму). За необхідності в мікрорівні можна 
виділити особовий рівень (ставлення до своїх близьких) і діловий рівень (у підприємництві ставлення до 
споживачів, ділових партнерів, виконавців, співробітників). Слід відзначити три важливі якості або 
здібності, завдяки яким підприємець-керівник може піти шляхом гуманізації своєї діяльності: 

1. Екологічне мислення, яке має на увазі не тільки дбайливе ставлення відношення до навколишнього 
природного середовища, але і до соціального оточення і до самого  себе. 

2. Усвідомлення відповідальності людиною за власний вибір і його вплив на оточуючий світ.  
3. Надзадача  як значення життя і діяльність бізнесмена, відчуття ним своєї соціальної місії [4]. 

Бізнес, у зв'язку з цим, – спосіб тренування необхідних навичок на шляху духовної самоактуалізації. 
Заняття бізнесом,  відповідно до піраміди Маслоу, стає сходженням від задоволення суто фізіологічних 
потреб і потреби в безпеці до задоволення потреби в пошані, визнанні і самореалізації. 

Відповідальність – специфічна для зрілої особи форма саморегуляції і самодетермінації, що 
виражається в усвідомленні себе як причини скоюваних вчинків  та їх наслідків і в усвідомленні та 
контролі своєї здатності виступати причиною змін (або протидії змінам) у навколишньому світі й у 
власному житті. Одним з різновидів відповідальності є соціальна  відповідальність – схильність людини 
поводитися відповідно до інтересів інших людей і соціального цілого, а не у вузькоегоїстичних 
інтересах, дотримуватися прийнятих норм і виконувати рольові обов'язки. З погляду психології особиста 
відповідальність називається інтернальністю і є протилежністю екстернальності (перекладання 
відповідальності на інших). Відповідальність – ця системна властивість особи, що виникає як функція 
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вільного вибору. Для виникнення відповідальності необхідне дотримання як мінімум двох умов: ситуації 
вільного вибору і наявності необхідних внутрішніх (психічних) і зовнішніх ресурсів. Як внутрішній 
(психічний) ресурс виступає, перш за все, особова зрілість. Відповідальна людина виявляється як 
особово зріла людина із сформованими духовними потребами, здатна самостійно вирішувати виникаючі 
проблеми. Навпаки, особово незріла людина передає відповідальність за власне життя зовнішнім 
інстанціям [5].  

Сучасне сприйняття суспільством ділової етики і соціальної відповідальності наполягає на 
соціальному управлінні, коли організація несе відповідальність перед суспільством у цілому і, зокрема, 
перед стейкхолдерами (групами зацікавлених осіб). До складу стейкхолдерів, як правило, включають 
засновників, менеджерів, акціонерів (власників), постачальників, кредиторів, клієнтів, місцеві 
співтовариства, профспілки, державні регулюючі органи, співробітників [6]. На наших очах 
народжується нова парадигма соціальної відповідальності бізнесу. Її основні елементи: 

1. Взаємна відповідальність бізнесу і влади перед суспільством.  
2. Перехід від доброчинності до фокусуючих соціальних інвестицій компаній на національному і 

регіональному рівнях, спрямованих на вирішення найактуальніших для країни проблем у сфері 
зайнятості, боротьби з бідністю, освіти, житла, безпеки, охорони здоров'я та оточуючого середовища. 

3. Соціальне партнерство – перегляд сфер відповідальності бізнесу, влади і суспільства в рішенні 
суспільно-значущих питань [7]. 

Таким чином, гуманізм бізнесу виявляється в декількох напрямах. Перш за все, у прагненні 
підприємця до самоактуалізації, що припускає адекватну самооцінку, самоприйняття,  самоповагу, опору 
на сильні сторони і внутрішній потенціал, самореалізацію. Особиста відповідальність підприємця при 
цьому є результатом особової зрілості. Зовнішньою стороною гуманізму в підприємництві стає гуманне 
ставлення до зацікавлених осіб, пов'язаних з бізнесом. Основною групою з категорії стейкхолдерів є 
споживачі продукції фірми – покупці або клієнти. Бізнесмен орієнтується не просто на пошук способів 
виробництва і пропозиції продукту, що задовольняє  потреби покупців (клієнтів), але на якість продукту, 
його екологічність і безпеку. Справедливе ціноутворення в цьому випадку стає результатом 
співвідношення споживацької цінності продукції з її якістю. Тому реклама виконує істинне призначення 
– доносити інформацію про продукцію споживачу та є достовірною і доцільною. Гуманним є поважне 
ставлення до свого потенційного і реального споживача підприємця, що пропонує якісний товар, 
незалежно від соціального статусу, рівня доходу споживача і ціни товару. Врахування ділових інтересів 
постачальників і партнерів по бізнесу, виконання договірних зобов'язань, чесна конкуренція – прояв 
гуманності підприємця до дійових осіб зовнішнього середовища бізнесу.  

Отже, гуманне ставлення до споживачів і партнерів по бізнесу є складовою частиною сучасної етики 
підприємництва, соціальної відповідальності бізнесу. Економічна відповідальність як безумовна 
прибутковість суб'єкта підприємництва виступає основою добробуту підприємця, його сім'ї, 
співробітників і партнерів фірми, споживачів продукції фірми. Усвідомлена необхідність виконання 
податкових обов'язків і дотримання нормативних відносин з державними структурами є формою 
правової відповідальності підприємця. Доброчинності, участь бізнесу в соціальних інвестиціях, спільне з 
державою вирішення актуальних для країни і місцевості соціальних проблем свідчить про соціальну 
відповідальність.  

Розглянемо, як принципи гуманності і відповідальності в бізнесі можна використовувати в процесі 
підготовки і конкурсного захисту старшокласниками бізнес-проектів. Фахівці в галузі стратегії бізнесу й 
управління стверджують, що перед підприємцем при створенні власної справи стоїть необхідність 
ухвалення таких стратегічних рішень: вибір бізнес-продукту фірми; визначення місії фірми; розробка 
виробничої та інвестиційної стратегії,  організаційної програми початку справи; прогноз 
конкурентоспроможності фірми, ризиків і труднощів [8]. Гуманної значущості набувають вибір бізнес – 
продукту і формулювання місії фірми.  

Установка орієнтації на споживача  в процесі продукування і вибору бізнес-ідеї починається на 
уроках ділової активності і основ підприємництва в 9–10 класах і продовжується в позаурочній 
проектно-дослідницькій роботі. Командний проект моделювання учнями 10 класів створення фірми 
неминуче припускає первинний маркетинговий аналіз і прогноз реалізації товару або послуги фірми 
(бізнес-продукту). Мета аналізу – побачити незадоволену людську потребу, помітити невикористані 
іншими учасниками ринку можливості, на цьому заробити прибуток, передбачити позитивну реакцію 
споживача на продукцію фірми. Основою прогнозу служить висновок про існуючий або потенційний 
попит споживачів на продукцію створюваного бізнесу. Точкою відліку при виборі бізнес-ідеї виступають 
явні або потенційні споживачі. Оцінка вибору дітьми бізнес-продукту фірми заснована на наукових 
принципах. Вдала бізнес-ідея повинна мати такі властивості: новизна (включаючи новизну ринку для 
старого товару); можливість маркетингової реалізації (товар або послуга повинен мати попит); 
можливість виробничої, фінансової, комерційної реалізації (зростання і насичення попиту на товар або 
послугу); рентабельність підприємства, створюваного для реалізації ідеї; можливості модифікації 
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продукту або послуги [9]. Основним обмеженням вибору бізнес-продукту виступає відсутність 
потенційних або явних споживачів, недостатність об'єму споживацького сегмента, який не дозволяє 
окупити витрати і розраховувати на прибуток. На конкурсі параметрами оцінки вибору бізнес-продукту є 
повнота опису споживачів продукції фірми, споживацька актуальність, прибутковість ідеї, екологічність 
виробництва і продажу продукту фірми.  

Вибір бізнес-продукту фірми продовжується формулюванням місії фірми.  У разі широкого розуміння 
місія розглядається як констатація філософії призначення організації. У вузькому розумінні місія 
розглядається як твердження, що розкриває значення існування організації, в якому виявляється 
відмінність цієї організації від їй подібних. Основними  групами людей, чиї інтереси здійснюють вплив 
на діяльність організації, а, отже, повинні  бути враховани при  визначенні її призначення, є: власники  
організації; співробітники організації; покупці продукту організації; ділові партнери організації; місцеве 
співтовариство, яке перебуває з організацією у взаємодії; суспільство в цілому, в першу чергу в особі  
державних інститутів. Найстійкіший, сильний і специфічний вплив на місію організації, незалежно від 
того, що являє собою організація, мають інтереси власників, співробітників і покупців. Тому  місія 
організації повинна  бути сформульована так, щоб у ній обов'язково знаходив прояв поєднання інтересів 
цих трьох груп [10]. Виходячи з цього, дітям пропонуються такі оцінні критерії місії створюваної фірми. 
Треба відобразити в місії задачу задоволення певних потреб покупців (клієнтів) і якісні характеристики 
бізнес-продукту, стратегічну мету фірми, суспільну значущість фірми для країни, регіону, конкретної 
місцевості.  

Курс психології бізнесу передбачає для підготовки до конкурсу проведення практичної роботи 
"Бізнес і оточення". Завданнями практичної роботи є: оцінити вплив певного виду бізнесу на споживача, 
співробітників, державу, природу, підприємця; визначити нормативні та етичні зобов'язання перед ними 
всіма; визначити платню за дотримання і недотримання таких зобов'язань. Діти повинні на прикладі 
конкретного бізнесу скласти перелік основних (зацікавлених) дійових осіб. Наприклад, цей список може 
виглядати таким чином: підприємець і його сім'я; споживачі продукції фірми, галузь, у якій діє фірма; 
утримувачі акцій і облігацій; постачальники і посередники; працівники та їх сім'ї; уряд і органи 
державного регулювання; групи особливих інтересів, у тому числі профспілки, споживацькі, 
природоохоронні, політичні й інші організації; місцеве співтовариство; навколишнє середовище – 
рослини, тварини, інші природні ресурси; конкуренти; юристи і суди; майбутні покоління.  Далі виділити 
з отриманого списку ті групи осіб, які характеризуються найбільш залученою у взаємодію з даним 
бізнесом. Визначити різновиди збитку і вигод для кожного гравця. Визначити права та обов'язки гравців. 
Оцінити відносну силу кожного. Сформулювати думку. 

Аналітичні вміння і гуманні принципи вибору бізнес-ідеї, навики планування створення фірми учні 
поглиблюють і застосовують в 11 класі у процесі вивчення основ менеджменту, створення власної 
справи, психології бізнесу й управління. Комплексна психологічна діагностика, яка включає рівень 
інтелекту, мотивацію, професійну придатність, темперамент і акцентуацію, соціометрію, соціотип, локус 
– контроль, креативність, комунікативність, домінуючий інстинкт, вольові якості, ціннісні орієнтації 
старшокласників, дозволяє вирішувати задачі самоменеджменту учнів ліцею. Свідомий вибір і 
схильності до заняття підприємництвом, самоаналіз за методом СВОТ (аналіз сильних і слабких якостей, 
загроз і перспектив) стає основою моделювання випускниками створення власної справи. Конкурс 
моделей власної справи супроводиться задачею розробки стратегії створення команди і формування 
персоналу фірми, презентацією особистого управлінського стилю, кодексу честі фірми, перспектив 
особистого і фірмового зростання. Підготовка до конкурсу стає однією з ланок виховної системи, 
спрямованої на виявлення професійної орієнтації, оцінку підприємницьких і управлінських здібностей,  
розвиток лідерських якостей, самореалізацію і самоактуалізацію старшокласників бізнес-ліцею.   

Уроки психології бізнесу й управління включають ряд практичних занять у формі проблемних 
дискусій з питань етики підприємництва. Ось перелік лише деяких з обговорюваних проблем:  Якщо 
мета бізнесу – прибуток, то яка її "розумна межа"? How much is enough – як говорять американці;  Яка 
відповідальність бізнесу перед суспільством?  Чи повинні підприємці відчувати свою відповідальність?  
Чи сумісна взагалі прибутковість справи і совість, жалість і т.п.?  Як поєднувати особистий інтерес і 
загальну користь? тощо.  

Значним виховним ефектом володіє конкурс проектів "Моя фінансова стеля". Підготовка і 
презентація проекту припускає відповіді на питання: скільки мені необхідно заробити, щоб задовольнити 
власні і сімейні потреби; досягши свого фінансового піку, кому б я надав допомогу, як і з якою метою. 
Критеріями оцінювання індивідуальної або групової презентації проекту є дослідження і характеристика 
контингенту потребуючих допомоги в рідному місті, місцевості, в Україні;  представлення широкого 
асортименту задач, форм і розмірів допомоги; опора на інформацію про міжнародні та українські 
добродійні фундації й організації; реальне надання допомоги учасниками проекту. 

Таким чином, виховання гуманістичних установок, соціальної відповідальності майбутніх 
підприємців-керівників, що моделюють створення власної справи, припускає орієнтацію на задоволення 
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потреб покупців (клієнтів), визначення місії фірми, самоактуалізацію у формі самоменеджменту, прогноз 
соціальних інвестицій суб'єкта підприємництва. Таке виховання необхідно здійснювати зі шкільної лави, 
використовуючи зміст навчальних курсів психолого-економічної спрямованості та активні позаурочні 
форми навчання і виховання.  

Подальше дослідження автором проблеми формування у старшокласників бізнес-ліцею вміння 
самостійно схвалювати управлінські рішення передбачає розробку програми діагностики і критеріїв 
оцінювання результативності виховання гуманізму і відповідальності майбутніх підприємців-керівників, 
що схвалюють рішення, пов'язані з початком бізнесу й управлінням фірмою. 
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ЕЛЕМЕНТИ ІНТЕГРАЦІЇ МИСТЕЦТВА ТА ЛІНГВОДИДАКТИКИ В РОБОТІ 
ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЮ 

У статті розглядається сутність поняття "інтеграція" та особливості інтегративних процесів у 
різних галузях, зокрема в педагогіці та мистецтві, а також специфіка фольклору та інтегративні 

процеси, які відбуваються в роботі фольклорного ансамблю. 

Одним із напрямів сучасної педагогіки мистецтва можна вважати інтеграцію. Незважаючи на велику 
кількість досліджень з проблеми інтеграції, сутність поняття потребує уточнення. До того ж 
першочерговими завданнями педагогіки мистецтва можна вважати пошуки та наукові розробки 
ефективних засобів інтеграції у різних напрямах мистецької освіти. Вказані проблеми в науковій 
літературі розроблені ще недостатньо. Зважаючи на це, метою нашої статті є узагальнення наукових 
положень щодо сутності поняття "інтеграція", особливості інтеграційних процесів у різних галузях 
науки, а також висвітлення інтегративних процесів, які мають місце у процесі роботи фольклорного 
ансамблю. 

Аналіз наукових досліджень показав, що поняття "інтеграція", яке  у 1857 році в науку ввів 
англійський учений Г.Спенсер, трактується сучасними вченими таким чином:  

− як важлива риса сучасної науки; не тільки нова її організація, а й головне – внутрішній її 
стан, єдина умова адекватно відобразити новий предмет дослідження, відбиваючи при цьому всі його 
сторони одночасно в їхньому зв’язку [ 1 ];  

− як об’єднання різноманітних соціальних груп; культурна – асиміляція різновидних 
елементів культури і єдину культуру; моральна – уніфікація різних моральних норм і цінностей;  

− як об’єднання  елементів, що супроводжується ускладненням і зміцненням зв’язків між 
ними [ 2, 3 ]; 

− як взаємозв’язок  наук і наукових знань, їхня взаємодія завдяки використанню спільних 
ідей, засобів, прийомів дослідження навколишньої дійсності, тобто ущільнення знань у постійно 
вдосконалюваних формах пізнання і вираження пізнаного [ 4 ];   

− як стан зв’язаності окремих диференційованих частин і функцій  системи, організму в 
ціле, а також процес, який веде до такого стану; процес зближення та зв’язку наук, який відбувається 
одночасно з процесами їх диференціації. 
Інтеграцію як процес трактують багато дослідників, але кожний по- різному розглядає це явище, а 

саме:  
− процес упорядкування, узгодження та об’єднання структур і функцій у цілісному 

організмі, який є характерним для живих систем [ 5 ];   
− процес органічний, пов’язаний з якісними змінами всередині  кожного елемента, який 

входить у систему [ 6 ];   
− процес і результат побудови такої цілісності, яка створюється синтезуванням наукових 

знань на основі фундаментальних закономірностей природи [ 7 ]; 
− дуже важливим, на наш погляд, є твердження, що в процесі інтеграції  не тільки 

виникають нові зв’язки, а й кількість зв’язків переходить у нову якість, з’являється щось нове, чого 
раніше не було в науці взагалі. 
Проаналізувавши різні визначення поняття "інтеграція", ми пропонуємо таку його інтерпретацію: 

інтеграція – процес об’єднання елементів, який супроводжується ускладненням, зміцненням зв’язків між 
ними і в якому кількість зв’язків переходить у нову якість, з’являється щось нове, чого раніше ще не 
було в науці. 

Т.Й. Рейзенкінд зазначає, що категорія інтеграції становить закономірність теорії пізнання, що 
виявляється у взаємодії тенденцій до об’єднання та розгалуження концептуальних основ щодо наукових 
напрямків і спеціальних дисциплін. Тому, на її  думку, рушійним механізмом інтеграції є закон єдності і 
боротьби протилежностей, а звідси набуває значення поняття диференціації, що означає – різниця, 
відмінність, розчленування однорідного  цілого на різні елементи. 

Про єдність інтеграції та диференціації писали чимало вчених, зокрема Т.В. Гладюк, М.Г. Іванчук, 
О. Мітрясова, А.В. Степанюк, І.П. Яковлев та інші. 

Процеси диференціації та інтеграції в науці й науковому пізнанні тісно взаємопов’язані, тому, як 
зазначає М.Г. Іванчук, слід звернути увагу на такі обставини:  

1) диференціація є провідною перевагою на перших  етапах розвитку науки, інтеграційні процеси 
сповна мають місце лише на досить високому рівні диференціації наук; 

2) існуючі в розвитку науки процеси диференціації часто стають вираженням стихійних зусиль, 
тому треба знайти й дослідити нові феномени об’єктивної реальності, встановити ті  специфічні 
теоретичні принципи й методологічні засоби, які відповідали б даному  об’єкту дослідження. 
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Стосовно форми і засобів розвитку інтеграції досі не склалося єдиної думки. Більшість вітчизняних  і 
зарубіжних дослідників, зокрема Я. Бодна, Б.М. Кеуров, І. Фролов та ін., одностайні в тому, що 
інтеграція наукових дисциплін пропонує якісно новий тип їхньої взаємодії, характерний саме для 
сучасних умов розвитку науки. 

О. Мітрясова відзначає, що тенденція сучасної науки проявилася у складанні концепції системного 
методу.  Під системним дослідженням вона розуміє такий метод, коли предмети і явища розглядаються 
як частина або елементи певного цілого утворення. Ці частини або елементи взаємодіють між собою, 
визначають нові, цілісні властивості системи, які відсутні в окремих її елементах. Головне, що визначає 
систему, – це взаємозв’язок і взаємодія частин у межах цілого. 

Система як ціле виникає в результаті конкретної, специфічної  взаємодії певних реальних частин. 
Саме завдяки такій взаємодії частин і утворюються нові інтегративні властивості системи. 

На думку М.Г. Іванчука, існують такі ступені інтеграції: 
− інтеграція двох різних дисциплін; 
− інтеграція на базі споріднених матеріальних об’єктів вивчення та ін. [ 7 ]. 

Як зазначає О.Мітрясова, на сучасному етапі посилюється  взаємопроникнення основних 
фундаментальних наук, і перед ученими постало питання про появлення єдиної науки про природу. 
Такою наукою є екологія [ 8 ].  

На думку Г.І. Батуріної, інтеграція наукового знання – закономірний процес. Вона стверджує, і ми 
підтримуємо цю думку, що педагогічна наука не є винятком. Розширення соціальних функцій школи та 
системи освіти у цілому, необхідність створення цілісного навчально-виховного процесу – не повний 
перелік об’єктивних факторів, які зумовлюють інтегративні процеси в педагогічній науці та практиці 
виховання й освіти. У той же час у педагогіці спостерігається тенденція все більшої диференціації 
наукового пізнання. Так, є загальна дидактика, методики викладання різних шкільних дисциплін, теорія 
морального, естетичного, трудового виховання та ін. 

М.Г. Іванчук аналізує інтегративно-педагогічні концепції. До першої він відносить концепції, які 
безпосередньо своїм предметом мають інтегративні процеси, що відображені в їхніх назвах. До таких він 
зараховує концепції інтеграції виховуючих сил суспільства (Ю.С. Броцький, В.Д. Семенов), 
внутрішньопредметної інтеграції педагогічних знань (В.І. Загвязинський), синтезу дидактичних систем 
(А.А. Артем’єва, В.В. Гаврилюк, М.І. Махмутов), інтеграції загальної і професійної освіти 
(М.М. Берулова, Ю.С. Тюнников), інтегрування змісту початкової професійної освіти (Л.Д. Федотова), 
інтеграції й диференціації організації навчання (І.Г. Ібрагімов), інтеграції вищої освіти й 
фундаментальної науки [7]. На інтеграцію вищої освіти з фундаментальними науками звертав увагу 
І.П. Яковлев. 

До другої групи М.Г. Іванчук відносить освітні концепції, в яких інтеграційний елемент зовні не 
проявляється, але імпліцитно задається їхніми характеристиками і є результатом їхньої реалізації. До них 
він зараховує концепції культурно-освітнього центру (А.Я. Найн та ін.), цілісної школи в сучасній 
німецькій педагогіці  (Р. Вінкель, Х. Редер та ін.)  [7]. 

В.Р. Ільченко, автор методичної концепції інтеграції фізики, хімії та біології, стверджує, що поняття, 
які входять у склад ядра природніх наук, складають знання, що допоможуть молодій людині створити 
єдиний погляд на світ, формують ставлення людини до  світу, впливають на її моральні якості [9]. 
Аналогічну  проблему інтеграції фізики, хімії та біології розглядає В.М. Дедович. 

К.Ж. Гуз аналізує принципи інтеграції знань на основі загальних природничо-наукових 
закономірностей, які дають дитині можливість розуміти, як існує її життєвий світ, і які водночас є 
парадигмою сучасного наукового мислення, а їх застосування для пояснення явищ дійсності випливає з 
органічних потреб людини [10]. 

Проблему інтеграції змісту освіти та міждисциплінарні зв’язки в органічній хімії порушила 
О. Мітрясова, яка відокремила різні рівні інтеграції змісту освіти: інтеграція всього змісту освіти; 
інтеграція окремих блоків дисциплін (гуманітарних, природничих, математичних, спеціальних тощо); 
інтеграція окремих розділів певної дисципліни; інтеграція елементів знань з окремої теми розділу. 

Проблема інтеграції розглядається в сучасній науці і в такому аспекті, як інтеграція природничих і 
гуманітарних знань. Так, Л. Сліпчишин стверджує, що саме цей вид інтеграції знань у системі 
професійної освіти, який відповідає вимогам сучасного ринку праці, формує систему мислення учнів 
[11]. 

І.М. Козловська, Я.М. Собко розробляють принципи дидактики в контексті інтегративного навчання. 
Центральна ідея цієї концепції – можливість побудови моделі навчання на базі одного з профільних 
загальноосвітніх предметів.  Але інтегративні розробки не повинні суперечити основним, виробленим 
роками та перевіреним принципам організації навчального матеріалу як з окремих предметів, так і в 
цілому. Це такі принципи: етапності, обмеження, зростаючих труднощів, зв’язку нового зі старим, 
координації, акцентування і дидактичної цінності [12]. 

Г.І. Батуріна виявляє шляхи інтеграції науково-педагогічних знань, стверджуючи, що необхідно 
з’єднати, систематизувати в дослідженні навчання педагогіку та педагогічну психологію. Педагогу треба 
побудувати систему навчання, яка буде підпорядкованою системі цілей. Для цього вона повинна відбити 
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знання, які викладач має засвоїти як базу творчого мислення. Як організувати це засвоєння, якими 
методами – на ці питання відповість психологічний механізм.  

Поряд з іншими проблемами ознакою нашого часу можна вважати поглиблення уваги педагогів до 
розвитку та вдосконалення  мистецької освіти, усвідомлення формуючого впливу мистецтва на 
особистість. Слід зазначити  підвищений інтерес до процесів інтеграції в мистецькій освіті, свідченням 
чому є створення численних навчальних курсів, якими передбачено об’єднане вивчення дисциплін 
естетичного циклу.  

Чимало мистецтвознавців (В.В. Ванслов, І.І. Іоффе, Н.В. Калініна, В.І. Тасалов, В.В. Харітонов та ін.) 
звертають увагу на велику роль інтегративних зв’язків між різноманітними видами мистецтва в сучасних 
художніх процесах. Прагнення до взаємодії, інтеграції мистецтв, за словами Б. Юсова, називають 
"фундаментальною проблемою сучасної педагогіки". Переконливим є його твердження, що інтегроване 
вивчення мистецтва ефективніше, ніж традиційне. Науковці, зокрема Л. Масол, Т. Рейзенкінд, М. Сова, 
Є.А. Зінченко, вказують також і на труднощі, що виникають під час реалізації таких програм. Так, 
аналізуючи освітню галузь "Мистецтво", М. Сова стверджує, що вона ще не стала цілісною 
інтегративною системою, і пропонує можливі моделі міждисциплінарної інтеграції. 

Особливе місце в мистецтві посідає народна творчість. За твердженням науковців (С. Балашової, 
О. Мерянової, Л. Шемет та ін.), народна творчість, яка втілює в собі національну своєрідність, 
особливості естетичного опанування дійсності на різних етапах розвитку суспільства, є першоосновою 
мистецтва, прикладом високого рівня поєднання його видів.  

Всебічність народної культури викликає різноманітні варіанти теоретичного визначення фольклору. 
Так, експертами ЮНЕСКО запропоноване певне визначення, головним у якому є те, що фольклор (у 
більш широкому смислі – традиційна народна культура) – це колективна і заснована на традиціях, 
творчість груп або індивідуалів...; до форм фольклору належать мова, література, музика, ігри, міфологія, 
ритуали, ремесла, архітектура та інші види мистецтва [13].  

Фольклор, тобто народне мистецтво (англ. folk – народ, lore – знання), у науці розглядається як 
особлива сфера буття народу, прояв його духовно-матеріальної культури [13]. Л. Горюнова також 
зазначає різні підходи у визначенні фольклору: вузьке трактування, яке обмежує його окремими 
галузями народної творчості (усно-поетичної або музично-ігрової та ін.), та широке трактування – вся 
духовна й матеріальна культура народу [14]. Зазначається, що немає такої науки, якій би було під силу (в 
усякому разі на даному етапі розвитку людського суспільства)  осягти всі сфери народної культури. 
Розрізняють три сфери фольклору: етнографія – вивчає проявлення матеріальної культури народу; 
мистецтвознавство – вивчає духовну культуру, яка містить у собі й художню творчість; фольклористика 
– творчість, для якої непотрібно ніякого матеріалу і де засобом здійснення художнього задуму є сама 
людина (звук її голосу, рух тіла). Цей фольклор використовує фольклористика [13].   

Багато науковців (Є. Алексєєв, С. Балашова, Л. Горюнова, Ю. Дружкін, І. Козлова) підмічають чимало 
ознак і властивостей фольклору, зокрема, біфункціональність, поліелементність, колективність, ізусність,  
комунікативність, варіантність, традиційність, імпровізаційність, довірливе спілкування, енергетизм та ін. 

У кінці ХІХ століття французький учений П. Сабійо ввів у науку новий термін "фольклоризм". 
Сучасні дослідники С.С. Балашова та Т.С. Шенталинська вважають, що фольклоризм – це обробка й 
цитування фольклорних творів у творчості професійних композиторів і літераторів, створення 
національно-самобутніх оригінальних авторських творів за типом фольклорних на основі використання 
елементів мови фольклору. Це явище міжнародне, його форми різноманітні (фольклорні ансамблі, 
використання фольклору в естрадно-розважальних програмах, обробка й цитування фольклорних творів 
тощо) [13].  

На відміну від фольклоризму, існує і саме фольклор, його "чисті" форми, що визначається терміном 
"автентичний" (від грецького authentikus – справжній, достовірний) фольклор. 

На думку вчених, художньо-образні елементи, закладені в самій людині, забезпечують цілісність 
виконання фольклорного твору. Ця поліелементність має назву синкретизм.  

Доречно уточнити, що поняття "поліелементність" і "синкретизм" не суперечать одне одному. 
Синкретизм (від грецького synkretismos – з’єднання) – це розчленованість, злитість, характерні для 
початкового, нерозвинутого стану будь-якого явища (наприклад, мистецтво на початкових стадіях 
людської культури, коли музика, спів, танець не були відокремлені один від одного). На наш погляд, 
синкретизм можна вважати більш конкретною характеристикою поліелементності. 

Е.Є. Алексєєв стверджує, що структура сучасного наукового знання непридатна для вивчення таких 
невибагливих явищ, як народна пісня. Її синкретизм, яким є, наприклад, традиційний обрядовий хоровод, 
де слово й наспів, обрядове дійство і танцювальний рух створюють в ньому нерозривне ціле, виявляє в 
ній складний "міждисциплінарний" характер. На думку автора, для фольклориста є кардинальним 
протиставлення "усне – письмове". Він стверджує, що у лінгвістиці давно вкоренилось уявлення про 
фундаментальне  розходження усної та письмової мов. Це положення лінгвістики близьке до уявлень 
фольклориста [15].   

Наявність двох мов, які значно відрізняються за своєю внутрішньою логічною структурою, висуває 
проблему взаєморозуміння їх носіїв. Інакше кажучи, у кожній музичній культурі виникає проблема 
адекватного перекладу, оскільки обидві мови постійно знаходяться у стані інтеграції. До того ж 
однозначний переклад з континуально-циклічної мови усної традиції на дискретно-лінійну мову 
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письмових у принципі неможливий. Йдеться лише про те, щоб знаходити придатні змістовні еквіваленти 
в контексті іншої мови. 

Слід зазначити, що С.С. Балашова та Т.С. Шенталинська віддають перевагу комплексному підходу до 
вивчення фольклору, а Е.Є. Алексєєв вважає, що це не завжди коректно.  

На думку дослідників, саме комплексний підхід висунув таке поняття, як фольклорний текст. У 
фольклорному творі слово, як і мелодія, є лише частиною його тексту; іншими компонентами є рух тіла, 
обстановка виконання, реакція слухачів-глядачів. Багатогранність тексту фольклорного твору 
сприймається в єдності тільки при безпосередньому спостереженні за його виконанням. 

Проаналізуємо елементи інтеграції мистецтва і лінгводидактики на підставі нашої практичної роботи 
з фольклорним ансамблем "Рідні наспіви", який вже чверть століття існує  на музично-педагогічному 
відділенні Білгород-Дністровського училища Південноукраїнського державного педагогічного 
університету ім. К.Д. Ушинського, де майже 130 років навчаються майбутні вчителі музики. 

Особливістю діяльності фольклорного ансамблю є серйозна цілеспрямована робота над 
бессарабським фольклором (Бессарабія – південь Одеської області, де проживають багато різноманітних 
народів: українці, росіяни, болгари, молдавани, гагаузи, албанці, цигани та ін.). Студенти їздять у 
фольклорні експедиції, обов’язковою є літня фольклорна практика, де збирається автентичний фольклор. 
Перед виїздом учнів проводимо бесіди, в яких розповідаємо про особливості фольклорного тексту. 
Студенти повинні не лише привезти записану на магнітну плівку пісню, а й "донести" її до слухача з 
усіма особливостями, які вносили в неї виконавці, враховуючи місце та час дії, особливості інтонування, 
рух, приговорки, притопи, вигуки, та ін. Слід зазначити, що є пісні, які можна виконувати як окремі 
концертні номери, а деякі "живуть" в інсценованих номерах, в цьому проявляється  синкретизм народної 
пісні. 

Інколи у керівників ансамблю та педагогів класичного вокалу виникає питання: як поєднувати різні 
манери співу? На наш погляд, це не привід для культивації однієї манери співу як основної. Манера в 
будь-яких видах виконавської діяльності повинна виникати природно як вираз індивідуального початку, 
особистісного ставлення до музичного твору. Тому первісним стає відвертість вираження почуттів. Адже 
саме ці ознаки та властивості фольклору зазначали вчені – довірливе спілкування, енергетизм, – де б він 
не з’являвся.   

Характерною рисою народної пісні, як уже було зазначено, є синкретизм, тому кожна пісня: 
"Курочка", "Там за Доном", "Бяло вино"("Біле вино"), "Опа, дирида", "Кечижини" ("Пісня про кізоньку") 
та ін., розігрується як маленьке драматичне дійство за допомогою вокальних, інструментальних, 
пантомімічних засобів. Поєднання всіх цих видів мистецтв у виконанні конкретного номера свідчить про 
важливу роль інтегративних зв’язків між цими видами мистецтв.  

Наприклад, у російських народних ліричних частівках "Ді, да, да" відтворюється атмосфера дівочих 
та парубоцьких гулянь на селі. Пари вільно прогулюються по сцені, деякі присіли, дехто тільки 
придивляється один до одного, а дійство пісні розгортається. Дуже важливим у цій сцені є акторські 
вміння, які поєднуються з вокальними, інструментальними і справляють глибоке враження на слухачів.  

У болгарській пісні "Либя а кудойдеш" ("Якщо ти прийдеш") основна група ансамблю створює, 
пританцьовуючи, групу, а солісти, використовуючи характерні рухи, передають національний колорит 
пісні.  

Коли на сцені з’являється "циганський блок", дуже важко відрізнити, де пісня, а де танець, – так 
відбувається інтеграція різних видів мистецтва. Створюється щось нове, чого раніше не було.  

Висхідним елементом у практичній роботі є художнє осмислення словесного тексту, оскільки під час 
сприйняття готового результату він є більш доступним для широкої маси слухачів. 

Однією з важливих особливостей роботи ансамблю є дбайливе ставлення до слова – адже пісня 
поєднує в собі словесну та музичну мови. І саме грамотне, професійне ставлення до обох дає бажаний 
результат. Допомагаємо учасникам ансамблю осягнути характерні риси словесної інтонації, її глибину та 
неоднозначність, поєднуючи свідоме та емоційне. Кожна нова пісня подається інтегровано, в 
органічному взаємозв'язку музичного й словесного текстів, оскільки особливість народної пісні в тому, 
що в ній відбувається органічний синтез, інтеграція словесної та музичної інтонацій. Недарма виконавці 
не відразу можуть прочитати окремо текст пісні. Потрібен деякий час, щоб ґрунтовно вивчити твір та 
відокремити словесний текст від музичного. 

На наш погляд, при розучуванні пісні, мелодію та текст вчити окремо недоцільно. Музика взагалі, а 
мелодія зокрема має більш узагальнюючий характер, аніж слово. Текст пісні, його словесні інтонації 
конкретизують, роблять уявними дійства сюжету. У виконавців формується інтегрований образ, який 
посилюється рухами тіла. 

Взагалі ми не спостерігали забування тексту або мелодії під час виконання, оскільки один вид 
мистецтва посилює інший, закріплює його в пам'яті виконавців. 

Лінгводидактичні елементи пов'язані не тільки з музикою, але й з усіма сторонами мистецтва. 
Мистецтво пластики та пантоміми, сценічна гра, акторська майстерність – ці всі елементи найтіснішим 
чином пов'язані один з одним. Вплив та взаємозв'язок вказаних елементів такий: якщо по тексту треба 
підсилити значення будь-якого слова, то це неминуче сприяє на текст, міміку. Взагалі лінгвістика дуже 
тісно пов'язана з виконавським планом пісні. У процесі роботи відбувається усвідомлення емоційного 
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значення словесного тексту (він є висхідним ), що впливає на текст, міміку, аранжування, підбір 
музичних інструментів, що супроводжують пісню, сценічне втілення пісні. 

Матеріали статті дозволяють нам зробити такі висновки: 
− сутність поняття "інтеграція" полягає у визначенні дії як процесу об'єднання елементів, 

що передбачають їх ускладненням, зміцнення зв'язків між ними і в якому "кількість зв'язків" 
переходить у нову якість, з'являється щось нове, чого раніше не було в науці; 

− інтегровані процеси проходять у різних галузях наукового знання, зокрема в педагогічній 
науці та мистецтві; 

− особливе місце в мистецтві посідає народна творчість – фольклор, який у своїх різних 
проявах (зокрема,  автентичний фольклор, фольклоризм) також містить інтегративні процеси;  

− - висхідним елементом у роботі фольклорного ансамблю має бути художнє осмислення 
словесного тексту, яке відбувається при інтеграції мистецтва та лінгводидактики, оскільки виконання 
за таких умов є більш сприятливим, зрозумілим для слухачів. 
Подальша розробка даної проблеми може бути спрямована на обґрунтування принципів добору 

музичного репертуару для роботи з ансамблем та дослідження його впливу на різнобічний розвиток 
особистості. 
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Удыч Е.А. Элементы интеграции искусства и лингводидактики в работе фольклорного ансамбля. 

В статье рассматривается сущность понятия "интеграция", особенности интеграционных процессов в 
разных областях, в частности в педагогике и искусстве, а также специфика фольклора и 

интеграционные процессы, которые происходят в работе фольклорного ансамбля. 

Udych О.А. The Elements of Integration of Arts and Lingvodidactics in the Work of a Folklore 
Amateur Group. 

The article considers the essence of the concept of "integration" and peculiarities integration processes various 
fields and, specifically, in pedagogics and arts. Addressed also are the specific character of folklore and 

integration processes taking place in the activity of a folklore amateur group. 
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ВПЛИВ МИСТЕЦТВА НА ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СВІТОСПРИЙМАННЯ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

У статті проаналізовано проблему впливу мистецтва на формування естетичного світосприймання 
майбутніх вчителів у контексті сучасних філософських роздумів. Автором досліджується 

взаємозв’язок історичної епохи та мистецтва у ХХ-ХХІ століттях. 

У сучасних умовах інтеграції українського суспільства в європейський простір набуло актуальності 
питання виходу духовної еліти на "гребінь громадянського і політичного життя" [1], що у свою чергу 
загострило проблему духовного стану учнівської молоді, її спроможності до збереження, передачі, 
продукування культурного, морального, інтелектуального потенціалу суспільства. Проте педагогічна 
освіта в Україні була здебільшого спрямована на оволодіння знаннями і вміннями з окремих спеціальних 
дисциплін і не завжди забезпечувала професійну підготовку вчителя до цілісного гуманно-
демократичного виховання учнів і творчого самовдосконалення власної особистості. Тому так гостро 
стоїть сьогодні завдання підвищення загального рівня гуманістичної освіти педагога. 

У "Національній доктрині розвитку освіти" визначено основні пріоритети становлення гуманітарної 
сфери протягом наступного чверть століття і названо освіту стратегічною основою розвитку особистості, 
суспільства, нації, держави. Важливо, що в цьому документі акцентовано увагу на історичному 
пріоритеті українського народу, його традиціях і духовності. Стверджуючи національну ідею, освітяни 
сприяють не тільки розвитку культури українського народу, але й оволодінню цінностями світової 
культури, загальнолюдськими надбаннями. 

Крім того, варто звернути увагу на те, що сучасна школа поставила перед собою мету "наскрізної 
е с т е т и з а ц і ї  життєдіяльності навчального закладу загалом" [2]. На нашу думку, одним із 
напрямків досягнення цієї мети є формування в особистості естетичного світосприймання. 

Представниками Київської філософської школи (Є. Бистрицький, В. Іванов, В. Табачковський, 
В. Шинкарук) естетичне світосприймання розглядається у контексті світогляду особистості. Науковці 
визначають світогляд як форму суспільної свідомості та самосвідомості людини, через яку суб’єкт 
світогляду сприймає, осмислює й оцінює навколишню дійсність як світ свого буття й діяльності. До 
світогляду входять уявлення про світ і саму людину, про сенс людського буття, а також відповідно 
естетичне світосприймання та світовідчуття [3].  

Оптимальним об’єктом, що максимально впливає на естетичний розвиток особистості, є мистецтво. 
Доцільно стверджувати, що сприймання творів мистецтва являє собою головний, базовий елемент у 
формуванні естетичного світосприймання особистості.  

Проте необхідно враховувати, що кожну цивілізацію, соціальну систему характеризує свій особливий 
засіб сприймання світу. Отже, розглянемо домінанти, що характерні естетичному світосприйманню 
культурної доби ХХ – ХХІ століття у контексті взаємозв'язку філософії та мистецтва. По-перше, якщо 
філософія є загальною методологічною основою систематизації всіх елементів людського світогляду і 
естетичного світосприймання як його органічної частини, то поняття "світосприймання" (стрижень 
поняття "естетичне світосприймання") за своєю суттю є філософським; по-друге, філософія закладає 
підгрунття для всіх категорій естетики і дає можливість не тільки оцінити ідею художнього твору, але й 
зробити аналіз усіх його художніх якостей. 

Як справедливо зауважує сучасний російський філософ А. Зись, філософія та мистецтво виступають 
не як два різних духовних світи, бо "в самій філософії є певний внутрішній "художній" початок", так 
само, як і "мистецтву органічно властивий філософський зміст" [4: 14]. 

Проте чи можна стверджувати, що мистецтво відіграє вирішальну роль у формуванні естетичного 
світогляду особистості, якщо у сучасному світі ставлення до мистецтва неоднозначне? Так, на думку 
багатьох філософів ХХ – ХІХ століть (Ортегі-і-Гассета, А.Ф. Лосєва, Ю.М. Лотмана, Т.Ю. Сідоріної), у 
сучасному світі культура і мистецтво приречені на зникнення, через те, що людство не відповідає 
канонам класичної культури, не потребує її, а сама культура не здатна повернути собі минулу велич. 
Чому ж відбуваються ці процеси? Сучасний російський філософ Т.Ю. Сідоріна пояснює це таким чином. 
"ХХ століттю уготована складна доля – випробування свободою...Старий світ, культура Західної Європи 
спливає в минуле. Всі сфери людського буття потребують перебудови та оновлення" [5: 447]. Старі 
форми, що перебувають у кризі, вмирають, а нові – народжуються. Ці процеси, у будь-якій сфері, 
відбуваються завжди з мукою, а тому людство ХХ століття приречене на "кризову муку". Розвиток нових 
"цивілізаційних тенденцій" породжує нові проблеми – проблеми світового масштабу. Для їх вирішення 
необхідний новий культурний простір, нова філософія. Проте Т.Ю. Сідоріна ставиться до цих проблем 
оптимістично, проводячи паралель з епохою "занепаду античності" і народженням християнства. 
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Цікаву точку зору висловлює сучасний український філософ В. Личковах, який простежує зв’язок 
нонфігуративного мистецтва ХХ століття з естетичними ідеями Канта. За Кантом, простір і час – дві 
"чисті" форми чуттєвості та апріорного споглядання. Простором Кант називає "чисте споглядання", 
чуттєву форму сприйняття предметів поза ними. Саме ці ідеї "матеріалізувалися" в практиці 
нонфігуративного мистецтва, наприклад, у роботах К. Малевича та його вченні про "чисті" форми або 
елементи живопису. Інший напрямок – кубізм – це взагалі експеримент з простором та його художніми 
складовими, стверджує далі В. Личковах. Діапазон сприйняття простору коливається "від двовимірної 
площини картини до багатовимірності кубістичних побудов, які виражають не тільки зовнішні аспекти 
речей-для-нас, але й їхні глибинні образні сенси, архітектоніку сприйняття гіпотетичної речі-у-собі" [6: 
142]. Естетичний суб’єкт сприйняття та творчості кубізму накладає на світ свої власні чуттєві форми, 
виміри та перспективу, створює нові пластичні простори та об’єми.  

Своєю теорією В. Личковах дає філософське підґрунтя сучасному нонфігуративному мистецтву, 
робить його більш шляхетним та навіть "живим". Хоча, на нашу думку, сприймання сучасних напрямів у 
мистецтві залишається неоднозначним і дискусійним. Наприклад, з огляду на тему нашого дослідження, 
не сприймають таке мистецтво молодші школярі (99℅) або ставляться до нього з посмішкою (67℅). 

Ми погоджуємося з точкою зору іспанського філософа Хосе Ортегі-і-Гассета на теорію "чистого 
мистецтва". У своїй роботі "Дегуманізація мистецтв" (1925 р.) він пояснює виникнення у мистецтві 
різних напрямків ставленням художника до існуючих традицій і до реальності. У мистецтві неможливо 
недооцінити вплив минулого на майбутнє, вважає філософ, і тому на сприйняття справжнього художника 
завжди впливає мистецтво, яке вже існує, тобто художня традиція завжди виступає посередником між 
світом і художником. Художник ніколи не залишається зі світом наодинці. А художник нового стилю у 
мистецтві заперечує традиційні стилі. "Під маскою любові до чистого мистецтва ховається пересиченість 
мистецтвом, ненависть до мистецтва", – робить безжальний висновок Ортега-і-Гассет [7: 251]. Такий 
художник замість того, щоб наблизитися до реальності, іде проти неї. Він ставить за мету "зухвало 
деформувати реальність, розбити її людський аспект, дегуманізувати її". Філософ негативно ставиться до 
існування чистого мистецтва саме тому, що людський зміст такого мистецтва майже непомітний. Отже, 
таке мистецтво може сприймати тільки той, хто володіє хистом художнього сприйняття. Але це буде 
мистецтво для художників, а не для мас; це буде "мистецтво касти, а не демоса". І тому нам імпонує 
гасло Ортегі-і-Гассета: "Якщо нове мистецтво зрозуміле не всім, це значить, що його засоби не є 
загальнолюдськими". (Порівняємо з протилежною думкою В.С. Біблера, що сучасне мистецтво 
"геніально провокує на конструктивне співавторство тих, хто його сприймає"). Отже, наголошує 
філософ, сучасне мистецтво втрачає свій важливий людський зміст. Попередні епохи і стилі в мистецтві 
розглядали мистецтво у зв’язку з різним філософським, релігійним або політичним рухом. Мистецтво 
було настільки важливе, як і саме життя. Проте сучасність бачить у мистецтві тільки вигадку та гру. 
Колись художники виявляли глибокий інтерес до реального світу та життя людини, зараз − "захопленість 
людським змістом стала в принципі несумісною з естетичною насолодою як такою. Це значить 
поступове звільнення від людського, занадто людського елемента, який панував у творчості романтиків і 
натуралістів". 

Проте необхідно розглянути також інший погляд на культуру в цілому і мистецтво зокрема видатного 
російського філософа В.С. Біблера, який оптимістично стверджує: "...соціальні, духовні та історичні 
потрясіння кінця ХХ століття можна зрозуміти як зміщення епіцентру всього людського буття до полюсу 
культури" [8: 3]. Феноменом культури ХХ століття, В.С. Біблер називає, зрушення культури у центр 
людського буття, пронизування нею всіх визначних подій життя і свідомості людей нашого століття. 
Науковець започатковує поняття "діалогу культур", стверджуючи, що цивілізації існують тільки в діалозі 
культур, у точці часу їх взаємопородження. У переддень ХХІ століття (роботу "Від науковчення – до 
логіки культури" було написано у1990 році) європейська культура зосереджується як якась "багатомісна 
множина" різних форм розуміння. "Європейський розум є діалог (спілкування) "розуму ейдетичного" 
(античність), – "розуму причащаючого" (середні віки), − "розуму пізнаючого" (Новий час) і − 
виникаючого у ХХ столітті особливого строю розуміння – розуму, який намагається зрозуміти культуру 
(у її загальних онтологічних пропонуваннях)". Отже, культура як діалог логік, як діалог культур виступає 
як сенс людського буття. Сам діалог філософ трактує як неподільний початок мислення. Формою 
діалогічного (осмисленого) буття людини є твір мистецтва, тому що в творі моє "я" існує відокремлено 
від мене, повністю здійснюється тільки в погляді, у вухах, у свідомості, в мисленні, "у насущному бутті". 
"Діалогічність мого "я" і мого – в культурі породженого – іншого "я" – це і є свідома (та, що має сенс) 
форма мого буття. Буття в культурі. Буття в творі". Саме художник винаходить нову естетичну дійсність. 

Таким чином, ми вважаємо, що творам мистецтва відводиться важливе місце у формуванні 
естетичного світосприймання. У свою чергу, ключовим моментом формування естетичного 
світосприймання особистості ми вважаємо теорію діалогового спілкування як одну з найпоширеніших у 
наш час серед філософських теорій.  



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 24. Педагогічні науки 

272 

Організація вузівського навчання на основі діалогу є, на нашу думку, вирішальною умовою 
успішного здійснення спільної творчості викладача та студента і стає характерною ознакою нового 
педагогічного мислення. У сучасній формі діалогового спілкування зіштовхуються два типи мислення, 
дві різні логіки таким чином, що вони не доходять до єдиної істини, проблема їх взаємовідноин не 
вирішується до кінця. Ця проблема і є найважливішим фактором, який розвиває процес пізнання світу, 
стверджує В. Біблер.  

Цікавою, на нашу думку, є ідея щодо організації мистецького спілкування студентів, "можливостей 
перенесення способів взаємодії з художніми образами в галузь міжособистісного діалогу", бо важливою 
рисою педагогічної майстерності є культура спілкування, "мистецтво душевного контакту". Ще 
К.Д. Ушинський говорив, що на виховання особистості можна діяти тільки особистістю. А необхідні для 
цього якості, такі, як чуйність, відвертість, уміння радіти життю і спілкуванню з дітьми, розвиваються 
під впливом мистецтва, що за своєю природою є діалогом, який ведуть не тільки реальні суб’єкти, а й 
художні образи.  

Ми поділяємо точку зору вченого А. Лотмана, який вважає мистецтво засобом естетизації поведінки. 
Відбувається взаємозв’язок у вигляді дії: від суб’єкта до твору мистецтва і, навпаки, від твору мистецтва 
до суб’єкта. Для того, щоб мистецькі твори включилися у діалог, "заговорили", необхідно у 
культурологічній підготовці майбутніх учителів приділити увагу формуванню естетичного сприймання, 
тобто навчити студентів правильно сприймати твір мистецтва і донести це вміння до дітей. На жаль, у 
педагогічній практиці майже не реалізуються можливості впливу мистецьких творів на особистість, на 
всі сфери її життєдіяльності, тобто майбутній учитель часто виявляється не готовим до організації 
ціннісно-змістовної суб’єкт-обєктної взаємодії дитини зі світом мистецтва. 

Таким чином, можна зробити висновок, що одним з напрямків формування естетичного 
світосприймання особистості є сприймання та оцінювання творів сучасного мистецтва. В свою чергу це 
приводить до підвищення рівня загальної культури, формування у майбутніх вчителів світоглядної 
свідомості.  
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Шмелёва Т.В. Воздействие искусства на эстетическое мировосприятие будущих учителей. 

В статье анализируется проблема влияния искусства на формирование эстетического мировосприятия 
будущих учителей в контексте современных философских мыслей. Автором исследуется взаимосвязь 

исторической эпохи и искусства ХХ – ХХІ столетия.  

Shmelyova T.V. The Influence of Art on the Aesthetic World Outlook of Prospective Teachers 

The article analyzes the influence of art on the aesthetic world outlook of prospective teachers in the 
light of modern philosophical thinking. Investigated also is the correlation of the historical epoch 

and the art of XX – XXI centuries. 
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ФРАЗЕОЛОГІЯ ПОЕМИ О.Т. ТВАРДОВСЬКОГО "ВАСИЛИЙ ТЕРКИН" 

У статті аналізуються особливості використання фразеологічних зворотів у мові поеми 
О.Т. Твардовського "Василий Теркин" 

Стаття присвячена проблемі константності-варіантності фразеологізмів в поетичному мовленні. 
Проблема розглядалася в роботах В.Л. Архангельського, В.Н. Телія, О.М. Дібрової. 

Головна мета поеми О.Т. Твардовського "Василий Теркин" [1 ] - підтримати бойовий дух солдата на 
війні, зігріти його душу у важкій боротьбі з фашистськими окупантами: 

Я мечтал о сущем чуде: 
Чтоб от выдумки моей  
На войне живущим людям 
Было, может быть, теплей. 
                  ("От автора", 3). 

Іншою метою автора було його бажання доступності "книги про бійця" широкому колу читачів: 
Пусть читатель вероятный 
Скажет с книжкою в руке: 
– Вот стихи, а всё понятно, 
Всё на русском языке. 
                  ("От автора", 3). 

Ці завдання багато в чому визначили форму поеми: довірливу розмову автора зі своїм читачем. 
Розв’язання цих завдань зумовило широке введення в мову поеми народної розмовної фразеології.  

У мові поеми використані такі розмовні фразеологічні звороти, як: взять в работу, во весь рот, в ус не 
дуть, дать жизни, рыть землю (искать), как с куста, лежать лежнем, любо-дорого, на одной ноге, не с 
руки, ничего себе, свой парень, прийтись ко двору, подать рукой, сбиться с ног, смотреть в рот, себе 
дороже, гнуть спину, ухом не ведёт, хоть глаз коли і подібні, наприклад: 

Балагуру смотрят в рот, 
Слово ловят жадно. 
               ("На привале") 
Вот сейчас он с разворота 
И начнёт. И жизни даст. 
               ("Кто стрелял") 
Чей кормилец, чей поилец, 
Где пришёлся по двору? 
               ("Гармонь") 

Серед розмовних фразеологізмів деякі тяжіють до просторічних, оскільки в їх складі наявне 
просторічне слово, або сполучення слів-компонентів створюють фразеологізм із "общим резко 
сниженным фразеологическим значением" [2: 202]: дать леща, дело дрянь, дрожь берёт, душу рвёт, 
пешком под стол ходил, с дуру, строить рожу і подібні, наприклад: 

… и сам с испугу 
Тёркин немцу дал леща… 
               ("Поединок") 
Ты пешком ходил под стол, 
Он тогда уж был воякой. 
                ("Генерал") 

Стандартна виразність фразеологічних зворотів не завжди задовольняє автора, тому він нерідко 
змінює їх форму. Найчастіше в цьому випадку він замінює компоненти фразеологізму синонімами або 
словами, близькими за значенням, наприклад: 

Переправа, переправа! 
Пушки бьют в кромешной мгле. 
(Порівн. з "тьма кромешная") 
                 ("Переправа"). 
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А покамест суд да справа, 
Пропотел солдат на славу. 
(Порівн. з "пока суд да дело") 
                 ("В бане"). 
Делу время, час забаве, 
Дорог Тёркин на войне. 
(Порівн. з "делу время, потехе час"). 

У мові поеми широко використана видова трансформація дієслівних фразеологізмів, наприклад: 
И хотя натёр бока, 
Належался лежнем… 
(Порівн. з "лежнем лежать") 
                  ("Тёркин пишет"). 
Кто судьбу свою и счастье 
Испытал уже не раз. 
(Порівн. з "испытывать судьбу") 
                  ("В наступлении"). 

З метою створення додаткової виразності автор розширює межі фразеологічних зворотів, включаючи 
до них додаткові слова, наприклад: 

День идёт за ночью следом, 
Подведём штыком черту. 
                  ("Про солдата-сироту"). 
Нет, товарищи, герою, 
Столько лямку протащив,  
Выходить теперь из строя? 
                  ("От автора", 2). 

Для підсилення виразності фразеологічних зворотів автор вдається й до більш серйозних 
трансформацій, наприклад: 

Не докажешь, что твоя 
Нынче хата с краю. 
(Порівн. з "моя хата с краю") 
                  ("О войне"). 
Третьи сутки кукиш кажет 
В животе кишка кишке. 
(Порівн. з "кишка кишке кукиш кажет") 
                  ("Бой в болоте"). 

Стислість віршованих рядків зумовила широке введення в мову поеми коротких за формою 
фразеологізмів. Це, по-перше, такі субстантивно-прийменникові фразеологічні звороти, як: без хлопот, в 
ответе, про запас, в придачу, в почёте, в охоту, до зарезу, на авось, на мази, на попятный, на славу, под 
стать, по пути, с дуру, с опаской, с ходу й подібних, наприклад: 

Нынче мы в ответе 
За Россию, за народ 
И за всё на свете. 
                  ("О войне"). 
Ну, а если… на попятный, 
То опять как рядовой? 
                  ("Дед и баба"). 

По-друге, це звороти, що складаються з самостійної частини мови з часткою не: не грех, не мёд, не 
резон і подібні, наприклад: 

Генерал стоит над нами –  
Оробеть при нём не грех. 
                  ("Генерал"). 
Вот что Тёркин: в одиночку 
Не резон тебе идти. 
                  ("Генерал"). 

По-третє, це звороти, утворені за моделлю: частка не + прийменник + іменник: не в счёт, не к спеху, 
не в лад, не с руки й подібні, наприклад: 

Я согласен на медаль. 
На медаль. И то не к спеху. 
                  ("О награде"). 
Мне, по крайности, вначале 
Днём соваться не с руки. 
                  ("Генерал"). 
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По-четверте, це стійкі порівняння, створені за моделлю: порівняльний сполучник + прийменник + 
іменник: как без рук, как с куста, как по нотам, (один) как перст, (вскочил) как гвоздь, наприклад: 

Вот что значит – парню счастье, 
Глядь – и орден! Как с куста! 
                  ("Кто стрелял?"). 
- А пехота! 
- Как по нотам шла пехота. 
                  ("В наступлении"). 

Віршована форма значною мірою зумовила введення в мову поеми еліптованих фразеологічних 
одиниць, серед яких утворені за допомогою скорочення (еліпсиса): нужды нет, на тебе, на попятный, 
хоть бы что, хоть куда й подібних, наприклад: 

Ни в большом, ни в малом чине 
На попятный ходу нет… 
                  ("Дед и баба"). 
Хоть бы что ребятам этим, 
С места – в воду и в огонь. 
                  ("Гармонь"). 

Завдання досягнення більшої виразності під час скорочення фразеологізму зумовили мовний еліпсис 
деяких фразеологічних зворотів: в пот тебя и в дрожь (порівнює з "бросает в пот и дрожь"), свет пройди 
(свет пройди, нигде не сыщешь), как ни в чём ("как ни в чём не бывало"), слышал звон (слышал звон, да 
не знаешь, где он), курс прошёл  ("прошёл курс наук"), наповал ("убить наповал"), до поры ("до поры до 
времени"), само собой ("само собой разумеется") і т.п., наприклад: 

Глянул – в пот тебя и в дрожь: 
Прут немецких тыща танков… 
                  ("На привале"). 
Снова где-то на задворках 
Мёрзлый грунт боднул снаряд. 
Как ни в чём Василий Тёркин, 
Как ни в чём – старик солдат. 
                  ("Два солдата"). 

У своїй ліро-епічній поемі О.Т. Твардовський розмірковує на багато морально-етичних та 
філософських тем, про що свідчать і назви глав: "О войне", "О награде", "О герое", "О любви" тощо. У 
главі "Кто стрелял?" автор розміщує філософський роздум про смерть на війні: "А в какое время года 
легче гибнуть на войне?" Роздуми про заперечення смерті на війні в будь-яку пору року природно 
завершується неприйняттям. Підсумки міркування супроводжуються негативною емоційною оцінкою з 
використанням емоційно-оцінних фразеологізмів, розташованих у градаційній послідовності: 

Если горько гибнуть летом, 
Если осенью – не мёд, 
Если в зиму дрожь берёт, 
То весной, друзья, от этой 
Подлой штуки – душу рвёт 
                   ("Кто стрелял"). 

Завершуючи свій роздум, автор підводить читача-бійця до висновку про необхідність боротьби зі 
смертю й перемозі над нею. Авторський наказ оформляється також із використанням емоційно-оцінних 
фразеологічних зворотів: 

Нет, товарищ, зло и гордо, 
Как закон велит бойцу, 
Смерть встречай лицом к лицу 
И хотя бы плюнь ей в морду. 
Если всё пришло к концу. 

                                     ("Кто стрелял?"). 
У поемі знайшли місце такі "воєнні" фразеологізми, необхідні для опису фронтової обстановки та 

військових дій: глубокий тыл, огневой вал, накрыть цель, прифронтовая полоса й інші, наприклад: 
Видят – вздыбился разбитый, 
Развороченный накат. 
Крепко бито. Цель накрыта. 
                    ("Тёркин ранен"). 
Не в плену тебя жестоком 
По дороге фронтовой, 
А в родном тылу глубоком 
Оставляет Тёркин твой. 
                    ("На Днепре"). 
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Поема наповнена солдатським гумором, засобом створення якого стали крилаті фразеологічні вирази, 
що побутували в той час у солдатському середовищі, наприклад: 

Ничего. С земли не сгонят, 
Дальше фронта не пошлют. 
                    ("Генерал"). 
 
Разделен издревле труд: 
Города сдают солдаты, 
Генералы их берут. 
  ("Про солдата-сироту").  
Пушки к бою едут задом. 
  ("От автора",2) 

У процесі роботи над поемою О.Т. Твардовський створив ряд коротких, влучних, точних виразів – 
контекстуальних фразеологізмів, що мали містку внутрішню форму й образність: 

Не зарвемся, так прорвемся. 
Будем живы – не помрем. 
Срок придет, назад вернемся, 
Что отдали – все вернем. 
  ("Перед боем"). 
 
Не гляди, что на груди, 
А гляди, что впереди. 
  ("Поединок"). 
 

Висловлюючи думки всіх воїнів Великої Вітчизняної, що захищали світ від коричневої чуми 
фашизму, автор оформляє лейтмотив поеми такими крилатими словами: "Бой идет святой и правый, 
смертный бой не ради славы, ради жизни на земле". З невеликими варіаціями цей лейтмотив 
повторюється в таких главах про перший період війни, як "Переправа", "О награде", "Поединок", 
наприклад: 

Нет дороги, нету права 
Побывать в родном селе. 
Страшный бой идет, кровавый, 
Смертный бой не ради славы –  
Ради жизни на земле. 
  ("О награде").                

Широке використання російської фразеології дозволило автору створити поему про Велику 
Вітчизняну війну, розкрити внутрішній світ і витоки  мужності солдата, окреслити й розв’язати багато 
проблем солдатського життя у важких фронтових умовах, описати любов солдата до Батьківщини, його 
стійкість, віру в перемогу, вміння боротися й перемагати в найжорстокішій боротьбі з ворогом. 

Розробка цієї проблеми дозволить визначити особливості мовленнєвих варіацій форми фразеологізму 
при зображенні його значенні. 
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КЛАСИЧНА АНТИУТОПІЯ І РОМАН О. ІРВАНЦЯ "РІВНЕ / РОВНО / СТІНА. НІБИТО РОМАН" 

 Порівняно з класичним романом-антиутопією розглянуто спільні й відмінні риси поетики роману-
антиутопії О. Ірванця "Рівне / Ровно / Стіна. Нібито роман". 

Антиутопічне ХХ століття сприяло розвитку антиутопічної літератури, в основу якої покладено кризу 
історичної ідеї. Оскільки предметом осмислення антиутопії є широке коло проблем (держава й 
особистість, колективність та індивідуальне "я", відчуження і свобода, цивілізація і людина, ідеологія і 
культура), вона аналізується у відповідних аспектах літературознавцями, філософами та соціологами. 
Серед найвідоміших дослідників антиутопії В.Паррінгтон, Ф. Полак, А. Мортон, Г. Кейтеб, Є. Шацький, 
В. Чаликова, Ю. Кагарлицький, Е. Баталов, О. Звєрєв, В. Недошивін, В. Шестаков, К. Шахова, 
Г. Рягузова та ін. Вони розглядають її як сатиричну соціально-політичну модель майбутнього. Проте в 
сучасних антиутопіях зображення небажаного майбутнього не є основною метою, оскільки "насильство 
над історією, яким його показує антиутопія, – це насильство й над природою" [1 : 45], вони втрачають 
риси пародій, побудованих на шаржуванні утопічних творів. Взірцем сучасної антиутопії є роман 
О.Ірванця "Рівне / Ровно / Стіна. Нібито роман" (2002), насичений актуальними проблемами, які має 
вирішувати кожна пострадянська країна: національної єдності, справжньої, а не удаваної незалежності та 
демократії, ідеології і творчої особистості. 

Завданням нашої статті є дослідження твору О. Ірванця порівняно з класичним романом-антиутопією 
("Ми" Є. Замятіна, "Чудовий новий світ" О. Хакслі, "1984" Дж. Орвелла) з метою визначення 
особливостей його поетики. 

О. Ірванець створює відмінну від класичної антиутопії форму, що передусім зумовлена особливістю 
конфлікту. Якщо в романах Є. Замятіна, Дж. Орвелла в основу конфлікту покладено протиріччя між 
природним почуттям кохання героя і активної, рішучої жінки й доведених до "алогічного 
тріумфу" [2 : 61] соціально-політичних тенденцій, притаманних тоталітарному суспільству, то в 
антиутопії О.Ірванця конфлікт побудовано на протиставленні утопічної мрії героя про гуманний 
суспільно-політичний лад, який забезпечує розквіт людської індивідуальності, й антиутопічної 
реальності. Крім того, герої класичних антиутопій позбавлені індивідуальних рис, знівельовані 
державною владою настільки, що "можна вести швидше мову про персонаж, який знаходиться в полі дії 
тоталітарних сил" [3 : 215], і лише кохання пробуджує в ньому самосвідомість, а герой О. Ірванця – 
Шлойма Ерціван – митець, що критично мислить і зазнає утиску з боку влади. І всі сучасні соціально-
політичні проблеми, притаманні посттоталітарному суспільству, подано через внутрішній світ героя. 
Такий спосіб зображення, коли оповідь ведеться від першої особи, призводить до того, що замість 
особливого світу роману-антиутопії, де "все замкнуте, обчислене, зважене, лінійне" [4 : 157], з’являється 
фрагментарно-уривчаста форма зображення, зумовлена ліризацією – автор занурює читача у світ 
вражень, спостережень, спогадів, думок та відчуттів Ерцівана, в образі якого багато автобіографічного. 
На автобіографічність образу героя натякає сам письменник: він утворив прізвище героя за допомогою 
перестановки літер власного прізвища. Ліризм пронизує всю оповідь, зумовлює її тон, то іронічно-
саркастичний, то зворушливо-щирий. Тужливою нотою звучить зізнання героя у тому, що протягом 
усього життя його супроводжують незбагненний смуток і "смак тістечка "Лимонне" по п’ятнадцять 
копійок, з білим вершечком, притрушеним якоюсь жовтуватою субстанцією... смак убогого 
дитинства" [5 : 31]. Автобіографічні враження, як смак тістечка, є перепусткою в антиутопічне минуле, 
яке стало підґрунтям для антиутопічного сьогодення. 

Герой твору болісно переживає політичний розподіл рідного міста на дві антагоністичні частини – 
Рівне та Ровно, що утворився внаслідок одночасних подій – інспекційної поїздки спостерігачів НАТО на 
Турчинський військовий полігон і наступу українсько-російського альянсу зі сходу. У фатальну ніч 
розмежування міста Шлойма Ерціван заночував у гостях, і це назавжди визначило подальшу долю його 
самого, його родини, яка залишилася у східній частині – Ровно. Місто поділила стіна, вона роз’єднала 
життя і долі багатьох людей. 17 вересня з похмільного ранку (мотив сп’яніння виконує важливу 
функцію: дозволяє письменнику активно вводити у твір фантастичний елемент) до вечора для героя є 
довгоочікуваним і сповненим сумнівами. Він, мешканець Західного Рівного, нарешті отримав дозвіл на 
відвідування своїх рідних у Східному Ровно, але ввечері цього ж дня він має бути у Рівному – там 
відбудеться прем’єра його п’єси. Свою родину Шлойма не бачив п’ять років, і тому, що побачитися з 
рідними через бюрократичну тяганину складно, він вирішив ризикнути й провести "за стінкою" цілий 
день, а ввечері повернутись у західний сектор. У східному секторі герой стає спочатку спостерігачем, а 
потім активним учасником подій, які розгортаються навколо нього. 
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Хронотоп твору, коли дія відбувається "сьогодні" протягом одного дня в одному місті, а герой 
мандрує, зустрічаючись з різними людьми, нагадує просторово-часову побудову роману Д. Джойса 
"Улісс", автор якого прагнув створити позачасову модель людського буття. Однак у центрі роману 
О. Ірванця – політичні проблеми, і поділ міста на дві політично по-різному зорієнтовані частини надає 
змогу письменнику змоделювати не тільки нещодавнє тоталітарне минуле, але й так само далеке від 
досконалості сьогодення. Прагнучи підкреслити політичну актуальність твору, він вдається до 
містифікації, коли розпочинає оповідь відомостями з довідника з економічної географії Соціалістичної 
Республіки України видання 2001 року, відповідно до якого "Ровно – обласний центр Соціалістичної 
Республіки України. Чисельність населення – 120 тис. чол. за переписом 2001 р. Розвинуте 
сільськогосподарське машинобудування, льонопереробна промисловість. За підтримки й потурання 
реакційних сил ЗРУ і ряду держав Європи західна частина міста насильницьким шляхом відторгнута зі 
складу СРУ і становить окреме політичне утворення під юрисдикцією ООН. Населенню Західного 
сектору Ровно притаманні всі хиби й недоліки капіталістичної системи господарювання: високе 
безробіття, інфляція, корупція... Соціал-демократична партія Західного сектору Ровно – 2,4 тис. чол., 
давні демократичні та національно-визвольні традиції" [5 : 7]. Спроектована у сьогодення радянська 
минувшина вражає своєю жалюгідністю, вона сіра, як панелі стіни. Обшук героя військовослужбовцем 
східного сектору на митниці, "панельне чудовисько" з вибитими дверима, стінами "у брудно-зелених 
патьоках", ліфтом, що працює переважно на великі свята, запилюженими вікнами під’їздів, у якому жив 
Шлойма і в якому й досі мешкає його родина, спілкування з "квадратноплечими" працівниками 
"органів", що супроводжують його на території Ровно, ознайомлення зі злиденним життям ровенських 
письменників, які отримують квартири посмертно "і в інших надзвичайних ситуаціях" [5 : 51], зустріч у 
міському парку з "роботягами", що закінчилася побиттям героя, дефіцит товарів і послуг, незадоволення 
всіма й усім – такими є одіссея Ерцівана й калейдоскопічна мозаїка впізнаваної реальності. Західний 
сектор урятував героя від літературної кон’юнктури, тут він сформувався як творча особистість. Рівне 
відкрило йому шлях до Європи – його п’єси "прокотилися сценами Німеччини, Франції та 
Нідерландів" [5 : 20], у Мюнхені він познайомився з режисером Маульвюрфом, який став постановником 
цих драматургічних творів. Рівне сприяє розвитку таланта Ерцівана, дає можливість реалізувати себе в 
багатому, комфортабельному суспільстві, та прем’єра на сцені Вільного Театру рідного міста герою 
важливіша, ніж слава "у півсотні розумак-інтелектуалів" [5 : 185] Європи. А в Ровно він чужий, партійні 
функціонери влаштовують показовий суд над ним, караючи у такий спосіб за написання роману "Стіна", 
для них цей твір – огидний пасквіль, зрада рідного міста й людей, що живуть у ньому. І після суду 
перший секретар обкому товариш Манасенко пропонує Ерцівану виконати історичну місію – об’єднати 
Рівне й Ровно. Герой повинен відімкнути двері у підвалинах театру й підняти рубильник-перемикач, 
який приведе у рух ґрати, що розділяють каналізацію міста на дві частини. По каналізації спецпідрозділи 
східного сектору прийдуть до Рівного й захоплять його. 

Стрижневим образом роману-антиутопії О. Ірванця, навколо якого розгортається оповідь, є стіна, що 
асоціюється із Берлінською стіною. Цей образ виконує подвійну функцію: символізує політичний розкол 
у суспільстві й беззахисність особистості перед загрозою політичних протистоянь. Привид стіни, що 
відокремив дитинство й молоді роки Ерцівана від його теперішнього життя, постійно виникає у 
свідомості героя. Стіна із сірих бетонних панелей є не лише особливою прикметою місцевого пейзажу, 
який щоденно постає перед очима, вона стає символом трагічної безвиході для мешканців обох секторів: 
"не було на її сірій площині зухвалих графіті анархістів і тінейджерів, натомість колючий дріт, який ішов 
гребнем... виглядав переконливо і загрозливо" [5 : 42]. Стіна привертає увагу героя у західному секторі, 
де спогади про дитинство та юність не дають спокою його душі. Але й протягом кількох годин, 
проведених у східному Ровно, герой, що прагнув позбутися ностальгії, постійно відчуває її присутність. 
Навіть коли він не бачить стіни, вона існує у його спогадах, пов’язаних із життям інших людей, які 
хотіли її перетнути: дельтапланериста, в якого на підльоті до стіни міліціонери розрядили свої 
"макарови", господаря садиби, якого виселили в Антопіль, бо його садиба впритул прилягала до стіни, 
рок-музиканта, який під час акції "Переведіть мене через майдан" перетнув її, а по декількох хвилинах 
після цього на боці західного сектору "розсипалася на друзки його... електрогітара" [5 : 75]. Якщо для 
східного Ровно, що "заздрісно й захланно десятками й сотнями тисяч очей позирало з-за Стіни на тихе, 
сите, умиротворене західне Рівне, яке... безжурно дивилось собі не на схід і на захід, а в безмежне 
поліське небо" [5 : 73], стіна зупинила час і закриває собою примару свободи, то для мешканців Рівного 
вона відрізала минуле. Тому всі вони нещасливі – одним стіна залишила мрії, а іншим – спогади про таке 
ж само недосяжне. Трагедія героя в тому, що він розуміє істинну причину розподілу міста – геополітичне 
протистояння. Адже цікавість іноземців до західного сектору, широкі інвестиції, що зумовили його 
розквіт, пов’язані з найбільшим у світі родовищем урану: "свердловинами було всіяне всеньке Західне 
Рівне" [5 : 42]. Ліва преса відповідно коментує цей факт: "розквіт ціною загибелі" [5 : 42]. Проте кілька 
свердловин Ерціван помітив і на східному боці, адже цей елемент "можна використати не тільки в 
західних, наскрізь прогнилих, буржуазних атомних електростанціях і бомбах, але й в наших, передових, 
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прогресивних" [5 : 147]. Тому світовідчуття Ерцівана можна порівняти із світовідчуттям героя твору 
польського письменника М. Хласко "Красиві двадцятирічні", згідно з яким існують два світи: в одному 
жити неможливо, а в іншому – нестерпно. 

Досліджуючи реалії минувшини та сучасності, О. Ірванець розглядає її у двох площинах: соціальній – 
розповідь про колишнє життя героя і моральній – висвітлення діяльності провінційних літераторів і 
партійних функціонерів. Однак завдяки майстерному зіставленню двох планів виникає ще один – 
морально-політичний, пов’язаний із розкриттям теми "митець і влада". Бо в тоталітарному суспільстві 
митець змушений підпорядкувати своє приватне життя і творчість безликому державному апарату. Як 
стверджує товариш Манасенко, "ця країна має належати нам... управлінцям, керівникам, навіть, якщо 
хочете – чиновникам". Він повчає героя: "Он зараз у Києві непогану кар’єру робить один... колишній 
поет з Канева, з глибин шевченківського краю. Вже до радника дослужився... і творчістю займається, між 
іншим. Про нього критика пише як про передового поета сучасного" [5 : 148]. Образ товариша 
Манасенка асоціюється з образами Благодійника (Є. Замятін "Ми") і Старшого Брата (Дж. Орвелл 
"1984"). Так само, як ці персонажі класичних романів-антиутопій, товариш Манасенко разом із 
бездумними безликими "квадратноплечими" охоронцями режиму прагне знищити героя морально, 
примусити зрадити своїм поглядам і самому собі. "Правда" всіх старших братів і благодійників є 
страшною у своїй збоченості й водночас привабливою, і той, хто приймає її, втрачає не тільки свою 
індивідуальність, але й людяність, а митець, який служить владі, втрачає ще й свій талант. Це розуміє 
герой О. Ірванця. 

Літературні асоціації і ремінісценції пронизують оповідь і тоді, коли автор зображує діяльність 
ровенських письменників, жалюгідних карикатур на митців. Задушлива атмосфера літераторських 
зборів, інтриги й метушня навколо пільг, неприхована кон’юнктура й відверта бездарність асоціюються з 
відомим "МАСОЛІТОМ" з роману М. Булгакова "Майстер і Маргарита" (прагнучи підкреслити 
асоціативний зв’язок свого твору з уславленим романом, О. Ірванець уводить у нього кота Боніфація, 
нагадуючи у такий спосіб про кота Бегемота). "Дім ідейної роботи Ровенського обласного комітету 
Комуністичної партії СРУ" заохочує творчість підлабузників і нездар, таких, як "співець міста" 
Можаєнков. Автор вдається до пародії й абсурдизації, коли вводить у роман містифіковані тексти творів 
ровенських "митців", глузує над убогою провінційністю представників псевдокультури: "у рамках 
боротьби за повернення до першоджерел та праведних витоків" брати Гуменюки повертають своєму 
прізвищу "первісне значення, вимову і написання" [5 : 44] і стають "Гімнюками", а Олесь Баранюк 
обирає собі манірно-благозвучне псевдо – Фіалка. Уособленням "патріархів" ровенської літератури є 
сатиричний образ Степаниди Доброволець, авторки трилогії "Шлях до волі", що складається з романів 
"На волі краще, як у неволі", "З волі в неволю не хоче ніхто" і є взірцем бездарної пропаганди. Подібні 
твори, немов отрута, викорінювали в українській літературі все живе й талановите. Ерціван пригадує, що 
їх нещодавно вдовблювали у голови школярів і студентів, і саме через них він часом "не міг пригадати 
деталей з короткої новели Борхеса чи невеликої повісті Грабала" [5 : 105]. Смертельно хвора, 
Доброволець благає героя видати її останній роман у Рівному, щоб на гонорар її син облаштував 
квартиру-музей. Проте О.Ірванець виносить вирок провладному письменству: пам’яті про нього не 
залишиться, бо син письменниці прагне інакше скористатися грішми – втекти з ними на Захід. Однак і 
західна культура не приваблює героя, адже німецька діва, що виконує в його п’єсі головну роль, попри 
всі таланти залишається для нього "порцеляновою лялькою" [5 : 17], стандартним продуктом масового 
виробництва. 

Улюбленими засобами письменника при створенні негативної соціальної побудови й негативних 
образів, як і в класичних антиутопіях, є гіперболізація і гротеск, у якому "первинна умовність 
художнього образу подвоюється", і виникає світ не тільки вторинний щодо реального, але й побудований 
за принципом "від супротивного" [6 : 22]. Гротескові ситуації, ненормативна лексика (вульгарне 
просторіччя), яка є засобом вираження ставлення автора до зображуваного, у поєднанні з пафосною 
мовою створюють сатирично-комічний ефект, функцією якого є затаврувати тоталітарне минуле і 
посттоталітарне сучасне. Таким гіперболізовано-гротескним образом є одна з візитних карток Ровно – 
велетенська скульптура ткалі – зразок монументального мистецтва радянської доби, що символізує 
фальшиву велич. З велетенською скульптурою асоціюється Степанида Доброволець, жінка "вагою, без 
сумніву, понад центнер" [5 : 107], яка, розмовляючи з Ерціваном, проголошує пропагандистсько-
мітингові штампи. Гротескна мова є також засобом характеристики псевдонауковця, професора з 
промовистим ім’ям – Чмонєва, чиї літературознавчі праці ніколи не міг збагнути герой: "Про Шевченка 
говорити нелегко! А нелегко про Шевченка говорити тому, що важко!" [5 : 49]. До гротеску вдається 
письменник і при створенні кульмінації роману – бесіди товариша Манасенка з Ерціваном: "ви приведете 
в рух ґрати, які розділяють нашу каналізацію... й наші підрозділи в спеціальних протигівняних костюмах 
(а в гівні нам плавати... не впєрвой!)... проникнуть, схоплять і захоплять ваше наскрізь прогниле, 
буржуазне, капіталістичне, прокляте західне Рівне, яке ганебним тавром, не вилікуваною... виразкою 
гниє на здоровому тілі СРУ!" [5 : 147-148]. Цей прийом він використовує і тоді, коли викриває жахливе 
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породження тоталітарної системи – мораль потрійних стандартів і змальовує показовий суд над героєм 
(доречно зауважити, що цей епізод роману, коли у судовій залі збираються всі знайомі Ерцівана, навіть 
ті, з ким доля звела його випадково під час відвідування Ровно, асоціюється зі сценою суду над героїнею 
чи то суду героїні над своїм оточенням у драмі Е.Радзінського "Наш Декамерон"). На суді партійні 
функціонери застосовують прилад з абревіатурою ДУПА – думально-уніфікуючий променевий агрегат, 
випромінення якого робить думку всіх присутніх одностайною. Героя засуджують усі – від доярки до 
першого секретаря обкому. Виявляється, що цю секретну розробку ровенського радіозаводу 
застосовують у державі при вирішенні всіх справ: один агрегат забрали до Києва у Верховну Раду, а 
завод отримав купу замовлень із країн СНД. Так письменник ставить знак рівності між тоталітарною 
минувшиною і посттоталітарною сучасністю. Тому, зображуючи реалії життя країни з неблагозвучною 
абревіатурою, він створює парадоксальні ситуації: місце старого ідола – Леніна – на його ж постаменті 
займає Тарас Григорович; тенденційну й обридлу ленініану замінили не менш тенденційні твори про 
шевченківську стежину, які пишуть такі ж само, як і раніше, нездари; конкурс романів і п’єс із 
промовистою назвою "Кремація слова" проводить "Мимська фабрика молочних і кондитерських кремів", 
причому професійних письменників та осіб із вищою освітою до участі в ньому не допускають; невдаха 
й п’яниця лікар Бляшаний ріже трупи в морзі під музику "Бітлз" тощо. А образ мертвої двадцятирічної 
красуні-самогубці, яку ще в дитинстві побачив герой, пов’язується з інтуїтивним відчуттям недосяжності 
безмежного світу, який десь існує, але в який він ніколи не потрапить. 

Мотив недосяжності поширюється й на створене авторською уявою гарне європейське місто Рівне, в 
якому люди мають змогу жити, зберігаючи свою індивідуальність, і не асоціюватися з однаковими й 
нерухомими фікусами, "що стоять у дерев’яних діжках... з лискучим, запилюженим листям" [5 : 170]. 
Фінал роману – звернена до Рівного лірична рефлексія Ерцівана: "Ніколи тебе не існувало, вимріяне, моє 
несправжнє, присутнє лише на кількох десятках попередніх сторінок. Ніколи досі й ніколи опісля. Тільки 
зараз, тут і тепер, доки читач перебігає очима ці майже останні рядки" [5 : 187]. В цьому контексті автор 
переосмислює біблійну притчу про блудного сина: грішним передусім є батько, вже потім ним створене 
місто, що асоціюється і з Україною, і з усім пострадянським простором, і син, бо всі вони "блудні", 
відірвані від розвитку світової цивілізації. Тому автор поміняв сина і батька місцями: "Блудний батьку, 
сам прийди та покайся перед лицем блудного сина свого – і простить тобі син, як і ти простив би 
його..."[5 : 185]. Ліризм проймає і епілог твору, звернений до прийдешніх поколінь: епізодичні персонажі 
– хлопець і дівчина – гуляють "одним єдиним" Ровно, і хлопець римує свого першого вірша, 
присвяченого рідному місту: "сіре сиротство днів / має глибинний зміст / місто моїх снів / місто моїх міст 
/ чаша нектару й лайна / вип’ю її до дна /…виросте інший син / як навесні трава / може про тебе він / 
знайде інакші слова" [5 : 189]. Саме завдяки ліризму в романі-антиутопії О.Ірванця у нерозривній єдності 
постають біль і любов, розпач і надія на гідне людини життя на Батьківщині. 

Отже, О.Ірванець у романі "Рівне / Ровно / Стіна. Нібито роман", як і всі автори антиутопічних творів, 
пише про згубний вплив тоталітаризму на людські душі, чинить суд над тоталітарним суспільством, без 
поблажливості виносить вирок країні, яку зображує, та відповідно всім іншим країнам пострадянського 
простору. Він примушує читача замислитися над тим, чи можна побудувати в Соціалістичній Республіці 
Україна щось інше, ніж уже збудоване, і застерігає від неминучих поразок і втрат, якщо люди не 
позбудуться ілюзій щодо минулого. Роману "Рівне / Ровно" притаманні найхарактерніші риси антиутопії: 
соціологізм, який знаходить вираження у створенні автором негативної соціальної побудови за 
допомогою фантастики, гротеску, гіперболізації, парадоксальних ситуацій, абсурдизації; універсалізм – 
автор розглядає актуальні соціально-політичні й моральні проблеми, притаманні не лише Україні; пафос 
застереження, а також інтелектуалізм, що з’являється у творі завдяки літературним асоціаціям і 
ремінісценціям і переосмисленню біблійної притчі. Водночас роман-антиутопія українського 
письменника – оригінальний художній твір, від класичних романів-антиутопій його відрізняють такі 
риси: оригінальний хронотоп, що забезпечує одночасне дослідження минувшини й сьогодення; 
своєрідність побудови конфлікту, тип героя, ліризм, наявність якого в романі-антиутопії зумовлена 
поданням соціально-політичних проблем через сприйняття героя-митця, в образі якого багато 
автобіографічного, що, в свою чергу, зумовлює граничну фрагментарність зображення, нетипову для 
класичного роману-антиутопії; пародіювання стилю письменників соціалістичного реалізму; 
використання ненормативної лексики, яка покликана виразити ставлення автора до зображуваного; 
введення в текст роману-антиутопії вірша, в якому в прямій формі присутнє авторське "я", а також 
наявність літературних ремінісценцій і асоціацій, що виходять за межі жанру роману-антиутопії 
(Д. Джойс "Улісс", М. Булгаков "Майстер і Маргарита", Е. Радзінський "Наш Декамерон"). У цілому 
роман-антиутопія О. Ірванця свідчить про те, що, по-перше, він є взірцем сучасної антиутопії, яка "тяжіє 
до взаємодії з іншими жанрами" [3 : 214], передусім із інтелектуальним романом, по-друге – з іншими 
родами літератури. Саме неосинкретизм, який знайшов яскраве відображення в літературі ХХ століття, 
забезпечує перспективність розвитку жанру, що дав свої класичні зразки ще у першій половині ХХ 
століття. 
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Евченко А.В. Классическая антиутопия и роман А. Ирванца "Ривне / Ровно / Стена. Как 
будто роман". 

В сравнении с классическим романом-антиутопией рассматриваются общие и отличительные черты 
поэтики романа-антиутопии А. Ирванца "Ривне / Ровно / Стена. Как будто роман". 

Yevchenko A.V. Novel-Antiutopia and O. Irvanets’s Novel "Rivne / Rovno. The Wall. As If It Were a Novel". 

Common and distinctive features of the novel-antiutopia "Rivne / Rovno. The Wall. As if it were a novel" are 
considered in comparison with a classical novel-antiutopia. 
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ПРИНЦИП ІДЕНТИФІКАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВЕРБАЛЬНИХ ТА НЕВЕРБАЛЬНИХ 
КОМПОНЕНТІВ КОМУНІКАЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ 

У статті визначено поняття дискурсивної особистості та її комунікативного оточення, які 
проаналізовано  з урахуванням впливу невербальної складової комунікації. Розглянуто принцип  

ідентифікаційної взаємодії вербальних та невербальних компонентів комунікації, досліджено умови та 
комунікативні наслідки ідентифікаційного співіснування вербальних та невербальних комунікативних 

компонентів в англомовному діалогічному дискурсі. 

У сучасній комунікативній лінгвістиці набуває актуальності виявлення принципів взаємодії різних 
комунікативних кодів у межах єдиного комунікативного простору. Особливо важливим стає з’ясування 
характеру комбінаторики вербальних та невербальних компонентів [1: 7] завдяки наявності у 
невербальних знаків здатності до утворення комунікативно значущих повідомлень, які корелюють з 
вербальними знаками. Дослідження механізмів взаємодії вербальних та невербальних компонентів 
комунікації дає змогу проникнути у глибинні закони комунікативних процесів і застосовувати їх для 
здійснення ефективного впливу на комунікативних партнерів.  

У другій половині ХХ століття академічна наука, яка займається вивченням мови, усвідомила, що 
мова, яку вона вивчає, є  значною мірою науковою абстракцією, що не має прямого відношення до 
реальних процесів комунікації [2: 9], тобто мовці, безпосередні творці, носії та користувачі мови, були 
вилучені з мовної науково-дослідницької парадигми. Наслідками такого підходу  стають численні 
парадокси мовленнєвого спілкування, коли людина відчуває нездатність до ефективного мовленнєвого 
спілкування з іншими членами мовного колективу. Інформація, яка  передається комунікантами у ході 
спілкування, підлягає кодуванню, переробці та розшифруванню. При цьому значна частина інформації, 
що передається, не стверджується, а імплікується. Це й створює підґрунтя для непорозуміння і, як 
наслідок, для комунікативних невдач. Для  здійснення ефективної комунікативної взаємодії комуніканти 
намагаються виробити спільний смисл значень, що передаються та сприймаються. Для цього потрібна 
ефективна система кодування та декодування інформації. Дж. Лайонз підкреслює, що речення природних 
мов – це не просто послідовності або ланцюжки словоформ. На вербальний компонент будь-якого усного 
висловлювання (ланцюжка слів, з котрих він складається) завжди і обов'язково накладається 
невербальний компонент.  Ці невербальні ознаки висловлювання є важливими для визначення його 
значення настільки, наскільки важливі значення слів, що в нього входять, та граматичні значення, які 
кодуються у вербальному компоненті [3: 51]. Зміщення акцентів від вивчення мови як наукової 
абстракції до вивчення мови як основного інструменту людського спілкування привело до необхідності 
досліджень корелятивних відношень мовної та інших семіотичних систем, до використання яких 
удаються мовці у ході комунікативної життєдіяльності, адже реалізація мовцем своїх комунікативних 
потреб є "розгортанням складної сукупності семіотичних засобів, серед яких вербальне є лише верхівкою 
айсберга і повинно бути доповнено аналізом інших паравербальних форм спілкування, що 
використовуються" [1: 21]. 

Введення мовної особистості у центр комунікативних досліджень було прогресивним кроком на 
шляху досліджень мовленнєвої діяльності людини. Наукове сьогодення вимагає від дослідників 
аналізувати не тільки вербальні маніфестації особистості. О.А. Нечипорович, наприклад, прагне описати 
не мовну/мовленнєву особистість, а особистість семіотичну, що, на думку Ю.А. Сорокіна, є більш 
виправданим та ефективним, бо передбачає аналіз не тільки властивостей мовної особистості як певної 
окремості, а як аналіз модусів її вербального та невербального існування [1: 8]. 

Таким чином, залучення невербальних складових до кола лінгво-комунікативних досліджень вимагає 
розширення поняття мовної особистості. Функціональним для дослідження комунікативних механізмів 
вважаємо введення поняття дискурсивної особистості, беручи до уваги трактування дискурсу, яке було 
закладено у концепції теорії дискурсу Е. Бенвеніста і знаходить продовження в тому чи іншому виді у 
сучасних розробників теорії дискурсу. Під дискурсом Е. Бенвеніст розуміє "мовленнєве утворення, 
висловлення, в якому послідовно виділяються сам акт здійснення мовлення, ситуації, в яких він 
реалізується, засоби його здійснення, а індивідуальний акт мовлення перш за все вводить мовця як 
параметр серед умов, необхідних для висловлення. Мовленнєве повідомлення, яке виходить від мовця у 
вигляді звукової форми, досягає слухача та викликає у відповідь наступне висловлення. Це свідчить про 
те, що коли мовець вдається до використання мови, він відразу протиставляє собі іншу особу, яким би не 
був ступінь присутності цієї особи. Будь-який акт висловлення є, експліцитно або імпліцитно, 
зверненням до кого-небудь, він постулює наявність співрозмовника. До того ж, в акті висловлення мова 
використовується для співвідношення з дійсністю. Тобто мовець установлює за допомогою висловлення 
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якесь співвідношення, референцію з реальним світом, а у партнера створюється можливість встановити 
тотожну референцію – в тій прагматичній злагодженості, яка робить із кожного мовця співрозмовника" 
[4: 312-314]. Дискурсивна особистість складається з особистості мовної, яка, поряд з мовним кодом, 
здатна до використання та трактування інших семіотичних кодів  залежно від типу дискурсивних 
відношень, у які вона є втягненою у певні моменти спілкування. Невербальний код є провідним серед 
інших семіотичних кодів, який за комунікативним потенціалом може дорівнювати коду вербальному. 
Поняття дискурсивної особистості відбиває індивідуальну здатність мовної особистості гнучко реагувати 
на комунікативне оточення, враховувати всі компоненти не тільки мовного, але й немовного характеру, з 
яких складається комунікативний процес та які впливають на його течію, тобто дискурсивна особистість 
здатна до переходу від одного типу дискурсивних відношень до іншого. 

Комунікативне оточення – це комунікативні партнери дискурсивної особистості, з якими вона вступає 
у комунікативні відношення протягом свого життя. Кількість їх необмежена і залежить від соціальної та 
комунікативної активності особистості. Комунікативне оточення не є однорідним з огляду на стосунки, 
що пов’язують  дискурсивну особистість з комунікативними партнерами. Комунікативне оточення, 
центром якого є дискурсивна особистість, можна уявити у вигляді сфери, яка складається з трьох зон: 
ядерної, маргінальної та периферійної. До ядерної зони входять постійні комунікативні партнери 
дискурсивної особистості. Це члени родини, близькі друзі та колеги, з якими дискурсивна особистість 
підтримує постійний соціальний і, як наслідок, комунікативний зв’язок, таким чином набуваючи 
дискурсивного досвіду у ставленні до них. До маргінальної зони входять відносно постійні 
комунікативні партнери. Це далекі родичі, знайомі, колеги, контакти з якими є менш частотними та 
регулярними. До периферійної зони входять ті партнери, з якими відбуваються випадкові комунікативні 
контакти через різноманітності суспільно-соціального життя індивіда (перехожий, що запитує вас про 
час або дорогу до лікарні, консультант у магазині, касир у громадському транспорті та ін.). Межі між 
цими зонами є прозорими, і можливий перехід комунікативного партнера з однієї зони до іншої. Якщо з 
представниками периферійної зони контакт може бути одноразовим, то при дослідженні спілкування з 
представниками ядерної зони на перший план характеризації комунікативного процесу висувається його 
континуальність, його відносно незамкнений характер. Тобто в цьому разі дискурсивна особистість не 
починає кожний раз комунікацію з "чистого листа", кожний наступний комунікативний контакт з 
представником цієї зони є новою ланкою у комунікативному ланцюжку. Він вибудовується з 
урахуванням попереднього комунікативного досвіду спілкування з певним партнером. Цей факт набуває 
особливої значущості при дослідженні ролі невербальних компонентів в організації комунікативного 
процесу, бо однією з провідних властивостей невербальних компонентів комунікації є двоїстість їхньої 
природи. З одного боку, вони здаються простими у виконанні, виразними, здатними до прискореної 
передачі інформації, зрозумілими, а з іншого – їх інтерпретація залежить від дискурсивного досвіду 
адресата, який з природних причин або навмисно може їх не зрозуміти або не помітити. Недарма тісний 
контакт між партнерами та взаєморозуміння описується як "вони розуміють одне одного без слів або з 
півслова." Цілісність комунікації, таким чином, забезпечується сукупністю умов, що визначають 
формування того чи іншого вербального і/або невербального витвору адресантом та їх відповідне 
сприйняття адресатом. 

О б ’ є к т о м нашого дослідження є аналіз невербальних компонентів комунікації, до яких ми 
відносимо набір компонентів немовного характеру, що створюються в результаті фізичної (а саме – 
моторно-вокалічної) діяльності мовця під час комунікації та використовуються ним поряд з вербальними 
засобами у силу  набуття комунікативно значущого характеру у процесі спілкування і мають 
функціонально-динамічний характер. Вони є репрезентованими при відображенні діалогічного мовлення 
у художньому творі за допомогою вже існуючих або спеціально створених номінацій, які дають 
можливість дослідити  комунікативно-функціональну природу НВК та принципи їх взаємодії з 
вербальними репліками комунікантів. П р е д м е т о м дослідження в нашій статті є висвітлення 
особливостей функціонування одного з таких  принципів,  а саме ідентифікаційного, на базі  
розробленого автором підходу до визначення та класифікації НВК [5]. 

Аналіз взаємодії невербальних та вербальних компонентів комунікації у структурі діалогічного 
дискурсу показує, що вона відбувається на двох рівнях: на макрорівні та на мікрорівні, які виділяються  
залежно від ступеня автономності функціонування невербальних комунікативних компонентів [5]. 
Мікровзаємодія вербальних та невербальних компонентів комунікації відбувається у межах однієї 
репліки, структура якої в такому разі складається з вербальних та невербальних компонентів, які 
зчіплюються одне з одним за певними принципами  залежно від особливостей організації 
інформативного поля висловлювання, а саме за: 1) принципом координації, коли і вербальна, і 
невербальна складові містять ідентичну базову інформацію, яка комунікативно є спрямованою в одному 
руслі, тобто зміст репліки і на вербальному, і на невербальному рівні гіпотетично є мінімально достатнім 
для збереження дискурсивної цілісності діалогу; 2) принципом субординації, коли інформація в репліці 
розподіляється між вербальним та невербальним каналами, опущення однієї із складових веде до 
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порушення комунікативної цілісності репліки внаслідок створеної інформативної лакуни у рамках 
діалогічного дискурсу; 3) принципом контрадикції, коли інформація, яка передається по вербальному та 
невербальному каналах, є протилежно спрямованою за комунікативним змістом, при цьому невербальна 
інформація є більш достовірною, ніж інформація, що передається вербально. Зазвичай такі випадки 
мають місце, коли за певних умов експліцитна передача істинних комунікативних намірів тільки через 
вербальний код неможлива або небажана (вимоги етикету, присутність осіб, для яких ця інформація не 
призначається, бажання приховати свої істинні наміри тощо); 4) принципом ідентифікації, коли 
структурно-семантична організація висловлення  не є інформативно достатньою для вираження 
комунікативної спрямованості висловлення, тобто суть цього принципу полягає у визначенні 
інтенціональної спрямованості синтаксично та семантично ідентичних висловлювань за рахунок 
відповідного невербального оформлення висловлення. Теорія мовленнєвих актів наголошує на тому, що 
одному й тому ж за структурою та семантикою висловленню мовець може надати у процесі мовлення 
різної іллокутивної сили залежно від своїх комунікативних цілей, таким чином створюючи різні 
мовленнєві акти, які призначені для ідентифікації партнером у комунікації.  

Як відзначав М.М. Бахтін [6: 246], будь-яке розуміння живого мовлення, живого висловлення має 
активний відповідний характер, тобто у процесі спілкування передбачається активна комунікативна 
діяльність не тільки адресанта, але й адресата. При цьому  комбінаторика вербальних та невербальних 
компонентів комунікації саме за ідентифікаційним принципом вимагає від адресата додаткових зусиль та 
досвіду при декодуванні супроводжуючих вербальне висловлення кінесичних, проксемічних або 
просодичних компонентів. На відміну від принципів координації та субординації, коли вербальна та 
невербальні складові доповнюють одна одну, пояснюють та посилюють одне й теж значення, при 
поєднанні вербальної та невербальної складових за ідентифікаційним принципом надання певної 
інтенціональної спрямованості пропозиції, надання іллокутивної сили висловленню в процесі 
комунікації відбувається за рахунок невербального чинника, саме він надає пропозиції те єдине 
значення, яке є бажаним для сприйняття адресатом для подальшого успішного розгортання 
комунікативного процесу. 

На вибір того чи іншого принципу комбінаторики вербальних та невербальних складових  впливає 
тип дискурсивних відношень, що складаються у дискурсивної особистості з її комунікативним 
оточенням, та загальний комунікативний досвід спілкування  дискурсивної особистості з представниками 
тієї чи іншої зони комунікативного оточення. Принцип ідентифікації є найбільш ефективним при 
спілкуванні з комунікативними партнерами, що належать до ядерної зони комунікативного оточення. 
Результатом їх тісних стосунків є обізнаність про особливості невербальних реакцій  настільки добре, що 
можливе порозуміння між комунікативними партнерами навіть без застосування вербального коду. 
Тобто існує можливість переходу взаємодії вербальних та невербальних компонентів з мікрорівня (за 
принципом ідентифікації) на макрорівень, коли невербального коду вистачає для реалізації потреб 
спілкування: "Well, I’m back," Ann said. "Got a minute?" Claudette smiled, "Ann, am I glad to see your pretty 
face. … How you feeling? You sure you should be back here already? Did the doctors give you clearance to 
return to work?"  

     Ann lowered herself into the chair; she didn’t lean back, for her shoulder was still too painful. "I’m weak 
… still sore, you know?" The two women knew each other well enough that Ann didn’t have to explain. Yes, she 
was still in pain, her eyes said. Yes, she was scared. Yes, she had no choice but to return to work. (Rosenberg) 

При вербалізації невербальних складових такого порядку в тексті автори використовують 
метафоричні дієслова to say, to read, to write: "But I must tell you!" Scarlett," he said heavily, "I don’t want to 
hear – anything." "But you don’t know what I’m going to say!" "My pet, it’s written plainly on your face…" … 
Of course, he had always read her easily." (Mitchell.) Чоловіку Скарлетт, Ретту Батлеру, не потрібні 
пояснення дружини. Відповіді на свої питання він читає на обличчі Скарлетт.     

Така обізнаність комунікативного партнера не завжди є прийнятною для адресанта. Потрібно 
врахувати той факт, що в комунікативні наміри адресанта може входити не тільки передача інформації, 
але і її приховування або подача у вигідному для себе світлі. Саме завдяки невербальному чиннику 
інколи передається більше інформації, ніж планувалося. Якщо адресат належить до маргінальної або 
периферійної зони комунікативного оточення дискурсивної особистості, швидкоплинний жест, вираз 
обличчя, тон голосу можуть пройти повз нього непоміченими через його незначний досвід 
інтерпретування невербальної поведінки адресанта. Спілкування з представником ядерної зони 
комунікативного оточення вимагає від адресата в такому разі жорсткого контролювання своєї 
невербальної поведінки для запобігання ідентифікації своїх істинних інтенцій. У наступному прикладі 
адресанту не вдається ввести в оману свого співрозмовника, його "видає" помітне для адресата 
просодичне оформлення репліки, яке відрізняється від нормативного для адресанта використання 
просодичного оформлення інтенції впевненості: As a skilled negotiator, Herney was trained to listen, to hear 
what was being said between the lines. Something in the administrator’s voice sounded off somehow. "You sure 
everything okay up there?" "Absolutely. All systems go." The administrator seemed eager to change the 
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subject.(Brown). Саме тон голосу адміністратора дає Герні підстави сумніватися в тому, що все йде гаразд 
у їхній спільній справі,  незважаючи на вербальне підтвердження начебто абсолютної впевненості у 
злагодженості дії всіх систем. Ідентифікована по невербальному каналу інформація надає Герні змогу  
адекватно контролювати подальшу ситуацію. Успіх комунікації залежить від уміння вибрати адекватні 
форми її реалізації, в тому числі й невербальні. Тактиці приховання своїх істинних намірів, яку задає 
адресант, його комунікативний партнер може протиставити свою тактику вияснення істинних намірів, 
викликану завдяки вмінню ідентифікувати невербально закодовану інформацію. Рівень уміння та досвіду 
кодувати та декодувати невербальну інформацію є одним з провідних чинників, що впливають на 
результат інтеракції, а саме на те, для кого вона є успішною: для ініціатора комунікації  або для його 
партнера. 

Для запобігання можливості зриву здійснення впливу на комунікативного партнера адресант удається 
до демонстративно виразного представлення відповідного невербального компоненту у складі свого 
висловлення. Це відбувається у тих випадках, коли структурно-семантична організація висловлення 
дозволяє множинне його трактування. Щоб надати пропозиції того єдиного значення, яке адресант хоче 
передати, він свідомо застосовує невербальні компоненти або навіть комплекс невербальних 
компонентів з метою демонстрації тієї іллокутивної сили висловлення, яку він хоче йому надати і, таким 
чином, примусити свого комунікативного партнера ідентифікувати саме ту інтенцію, яка є бажаною для 
адресанта в цілях подальшого успішного розгортання комунікативного процесу. Тобто адресант займає 
активну комунікативну позицію. У таких випадках невербальна складова використовується головним 
чином для передачі вторинних прагматичних значень, які суміщаються з основними прагматичними 
значеннями, адже основні прагматичні значення досить легко виводяться з вербальної складової 
висловлення:           

1)"Mr. Archer, Mr. Archer." It was Pokorny… Archer recognized the warning wail of complaint in Pokorny's 
voice and sighed as he turned to face him… Pokorny came very close to Archer and grabbed his arm. "Mr. 
Archer, in the most respectful terms, it is necessary to talk about the insolence of the conductor… Of course, it is 
probably not in my place to say," Pokorny gripped Archer's sleeve more tightly. " But I feel it is my duty to tell 
you that every value was one hundred percent wrong." Archer smiled. Gently he withdrew his sleeve. "I know, 
Manfred. You're right. I'll do something about it for next week. Depend upon me." Pokorny bowed. "I'm in your 
debt", he said formally.(Shaw) Просодичний чинник the warning wail of complaint in Pokorny's voice є 
індикатором прагматичного значення скарження у звертанні м-ра Покорного до м-ра Арчера. 2) "Tell me 
where you faxed the data before it’s too late,"  Pickering said, fixing Rachel with a menacing glare. "So you can 
kill someone else?" Rachel said. "You make me sick." "I will only say this one more time," Pickering said, "This 
situation is too complex for you to fully understand. You’ve made an enormous mistake by sending the data off 
this ship" (Brown). Мовленнєвий акт квеситиву у вустах Пікеринга набуває значення погрози за рахунок 
погрозливого погляду, з яким він продукує своє висловлення. Відповідна реакція Рейчел свідчить про те, 
що вона ідентифікувала погрозу Пікеринга.  

Виходячи з постулату про те, що одною з необхідних умов успішної комунікації є дотримання 
принципів ввічливості [7] і, як результат, ведення інтеракції у неконфліктному напрямі, комуніканти 
віддають перевагу вираженню негативних для партнера смислів не за допомогою експліцитного 
семантичного наповнення висловлення, а за допомогою відповідної невербальної складової, залишаючи 
вербальну частину нейтральною: Alice asked nervously, "What did you do?" " Nothing," he said. "Will you 
make him go?" "Yes." "Does he know?" Cyrus stared bleakly out the door into the darkness. "Yes, he knows." 
"He won’t like it. It’s not right for him." "It does not matter," Cyrus said, and repeated loudly, "It does not 
matter," and his tone said, "Shut your mouth. This is not your affair." They were silent a moment, and then he 
said almost in a  tone of apology, "It isn’t as though he were your child." Alice didn’t reply (Steinbeck). 
Використання невербального тону дає можливість запобігти розгортанню конфліктної ситуації, 
мінімізувати нанесення погрози як "особі" комунікативного партнера, так і власне собі, приносячи 
вибачення за рахунок просодичного чинника, як у наведеному прикладі, а не вибачаючись експліцитно. 

Недостатня невербальна актуалізація певної інтенції веде до того, що ідентифікується значення, 
протилежне до того, яке бажав надати йому комунікант, і він сам це розуміє:"Dorothy tells me you’re 
going to have a baby," he said. She felt herself colour, but she allowed no gesture to escape her. "I’m." "Am I by 
any chance the father?" "No, no. It’s Walter’s child." She spoke with an emphasis which she couldn’t prevent, 
but even as she spoke she knew what it was not the tone to carry the conviction" (Maugham).            

Таким чином, дія ідентифікаційного принципу взаємодії вербальних та невербальних компонентів 
комунікації забезпечує дві протилежно-спрямовані тенденції у комунікативній діяльності дискурсивної 
особистості: тенденцію до передачі певної інформації та тенденцію до її приховування. Однією з 
необхідних складових успішної комунікативної діяльності дискурсивної особистості постає її вміння 
гнучко користуватися як вербальним, так і невербальним кодом в умовах зміни комунікативного 
оточення. Дослідження принципів взаємодії вербального та невербального комунікативних кодів 
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залежно від комунікативного оточення видається перспективним напрямом розвитку комунікативної 
лінгвістики.   

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Сорокин Ю.А. Человек говорящий в его модусах и отношениях // Массовая культура на рубеже ХХ – ХХ1 
веков: Человек и его дискурс: Сб.науч.тр. – М.: Азбуковник, 2003. – С. 7 – 23. 
2. Клюев Е.В. Речевая коммуникация. Успешность речевого взаимодействия. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 
320 с. 
3. Лайонз Дж. Лингвистическая семантика: Введение / Пер. с англ. В.В. Морозова и И.Б. Шатуновского / Под общ. 
ред. И.Б.Шатуновского. М.– Языки славянской культуры, 2003. – 400 с.  
4. Бенвенист Э. Общая лингвистика: Пер. с франц. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 448 с.  
5. Солощук Л.В. Принцип координативної взаємодії вербальних та невербальних компонентів комунікації // Мовні 
та концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – Київ: Київ.нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2005. – 7 с. (у друці). 
6. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Наука, 1979. – 423 с. 
7. Leech G. Principles of Pragmatics. – London, N.Y.: Longman, 1983. – 250  
8. Rosenberg N.T. First Offence. – London: Orion Books Ltd., 1995. – 372 p.  
9. Mitchell M. Gone with the Wind. – NY: Warner Books, 1993. – 1024 p. 
10. Brown D. Deception Point. – London: Corgi Books, 2004. – 586 p. 
11. Shaw I. The Troubled Air. – N. Y.: Dell Publishing Co., 1987. – 510 p. 
12. Steinbeck J. East of Eden. – London: Penguin Books, 1982. – 386 p.  
13. Maugham W.S. The Painted Veil. – M.: Manager, 2002. – 270 p. 

 
Матеріал надійшов до редакції  19.09.2005 р. 

Солощук Л.В.Принцип идентификационного взаимодействия вербальных и невербальных 
компонентов коммуникации в англоязычном диалогическом дискурсе. 

В статье определяются понятия дискурсионной личности и ее коммуникативного окружения, которые 
анализируются с учетом влияния невербальной составной коммуникации. Рассматривается принцип 

идентификационного взаимодействия вербальных и невербальных компонентов коммуникации, 
исследуются условия и коммуникативные последствия идентификационного сосуществования 

вербальных и невербальных коммуникативных компонентов в англоязычном диалогическом дискурсе. 

Soloshchuk L.V. The principle of identification interaction between verbal and non-verbal components of 
communication in the English dialogic discourse. 

The paper determines the notions of the discursive personality and its communicative environment which are 
analyzed with respect to the effects of the non-verbal component of communication. It also considers the 
principle of identification interaction between verbal and non-verbal components of communication. The 

conditions and communicative consequences of identification coexistence of verbal and non-verbal 
communicative components in the English dialogic discourse are investigated as well. 
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ПОШИРЕННЯ ТА ДЕЯКІ БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДАЛЕКОСХІДНОГО ВСЕЛЕНЦЯ 
АМУРСКОГО ЧЕБАЧКА У ВОДОЙМАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

У статті порушшено проблему поширення небажаного вселенця (Pseudorasbora parva Temminck et 
Schlegel, 1846), вказано річки, де було зафіксовано цей вид. У роботі наведено дані щодо біологічної 
характеристики амурського чебачка з малих рік Київської області. Дослідження показало, що 

вгодованість у самок більша, ніж у самців, і залежить від маси тіла, а маса гонад, навпаки не залежить 
від цього показника. 

Амурський чебачок (Pseudorasbora parva Temminck et Schlegel, 1846), завезений з Далекого Сходу, в 
Україні добре прижився у водоймах із невеликою течією, де має зараз одну з найбільших чисельність. 
Конкуренція за кормові ділянки у рибних ставах із ставовими рибами вимагає зменшення чисельності 
такого небажаного вселенця. Тому потрібно приділити значну увагу його поширенню [1]. 

Уявлення про біологію амурського чебачка на його історичній батьківщині можна знайти у роботі 
В.А. Мухачьова [2]. Докладне дослідження морфометрії (Дніпро, Дністер, Дунай) та біології (Дністер, 
Дунай) амурського чебачка провели Ю.В. Мовчан. та В.І. Козлов [3]. Тоді цей вид був звичайним в 
Україні і ще переважно у водоймах Півдня. А зараз вже важко знайти ставок, озеро або річку, вільну від 
цього виду. Дані з біології амурського чебачка з басейну Дніпра невідомі.  

Матеріали і методика досліджень 
З метою вивчення біологічних особливостей амурського чебачка з басейну Дніпра, який був нами 

зафіксований  з водойм Київщини у межах малих річок Жидок, Кам’янка, Стугна, Рокач, Рось та Унава, 
дослідження було проведено в експедиційних умовах у березні 2002 та жовтні і листопаді 2003 року. 
Було досліджено розміри та масу тіла, вгодованість та масу гонад. Проміри та обробку риб проводили за 
[4; 5]. 

Результати досліджень 
З досліджень [2; 3] відомо, що вгодованість чебачка у водоймах України коливається від 1,25 до 2,79 

за Фультоном та від 1,01 до 2,34 за Кларк і в Дунаї є вищою, ніж у басейнах Дністра та Амура.  
Угодованість чебачка з Дніпра, як за Фультоном, так і за Кларк, близька до дунайського і набагато 

більша за дністровського й амурського (табл. 1). У досліджених нами водоймах амурський чебачок за 
кількістю виловлених особин перебуває на другому після вівсянки місці, а в деяких водоймах навіть на 
першому місці. Необхідно відзначити, що у південній частині Дунаю і там, де менша течія у 
досліджуваних водоймах басейну Дніпра, умови більш сприятливі для виживання і розмноження цього 
виду. Тому постає питання щодо зменшення чисельності у рибних ставах цього смітного виду риб. 

Як показали наші дослідження, амурський чебачок у різних водоймах басейну Середнього Дніпра 
досягає довжини 2,64-8,7 см і маси 0,35-10,9 г. 

Таблиця 1.  
Угодованість амурського чебачка з різних водойм 

 
Водойми За Фультоном За Кларк 

 M lim M lim 
Дніпро 1,9 1,34-2,51 1,73 1,34-2,23 
Дністер* 1,61 1,25-2,15 1,4 1,01-1,92 
Дунай* 2,08 1,66-2,79 1,71 1,46-2,34 
Болонь** 1,6 1,02-1,73 1,1 0,1-1,4 
Єлабуга** 1,4 1,41-1,81 1,3 1,17-1,51 

*[3],  **басейн Амура – [2] 
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Нами встановлено, що за вгодованістю восени перше місце займає амурський чебачок із річки 

Стугна, далі йдуть із річок Рось, Жидок, Кам’янка. Найменш угодованим є амурський чебачок із р. Рокач 
(рис. 1). Угодованість як за Фультоном, так і за Кларк, у самок більша ніж у самців в усіх річках (окрім 
р. Рокач, де самці за Фультоном угодованіші, і з р. Жидок, де статі риб угодованістю за Кларк не 
відрізняються). Було встановлено, що вгодованість амурського чебачка в цілому корелює як із масою, 
так і з довжиною тіла (табл. 2). 

Можна також відзначити, що маса сіменників самців (рис. 2) не залежить від маси їхнього тіла, у 
досліджених водоймах майже однакова – 0,11-0,14 г, така ж закономірність і в самок (рис. 3), де маса 
яєчників була 0,2-0,45 г. 

Таблиця 2.  
Угодованість Pseudorasbora parva із річок Київської області  

 
Ознаки Довжина тіла, 

см 
Маса тіла, г Вгодованість 

   За Фультоном За Кларк 
Річка (n) M lim M lim M lim M lim 

Стугна (26) 6,80 5,8-7,5 6,82 3,9-9 2,15 1,87-2,51 1,93 1,64-2,23 
Рось (25) 5,92 5,3-6,9 4,11 2,8-6,1 1,96 1,46-2,48 1,73 1,34-2,16 
Жидок (25) 7,44 6,7-8 7,67 5,8-10,4 1,86 1,64-2,16 1,64 1,45-1,9 
Кам'янка (25) 6,90 5,8-8,7 6,02 3,65-10,9 1,80 1,43-2,18 1,62 1,38-1,9 
Рокач (27) 5,06 4,2-6,5 2,31 1,2-4,8 1,72 1,53-2,01 - - 
Унава (22) 4,09 2,64-5,9 1,53 0,35-4,4 1,94 1,34-2,18 - - 

 

1

2

3

4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2

р. Стугна р. Рось р. Жидок р. Кам‘янка р. Рокач

1 самок за Фультоном
2 самців за фультоном
3 самок за Кларк
4 самців за Кларк

 
Рисунок 1. Угодованість амурського чебачка із річок Київської області. 
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Рисунок 2. Середня маса сіменників у самців амурського чебачка зі ставових водойм Київської області. 

 
Таким чином, можна зробити висновок, що у досліджених водоймах басейну Дніпра амурський 

чебачок знайшов для себе сприятливі екологічні умови життя. Тут його вгодованість восени коливається 
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від 1,53 до 2,51 за Фультоном і від 1,34 до 2,23 за Кларк.  Вгодованість самок (за єдиним винятком) 
більша, ніж у самців, і залежить від маси тіла. Маса гонад, навпаки, не залежить від маси тіла і складає у 
самців 0,11-0,14 г, а в самок 0,2-0,45 г. 
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Рисунок 3. Середня маса яєчників самок амурського чебачка зі ставових водойм Київської області. 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА  ЛІТЕРАТУРИ 
1. Сабодаш В.М. Ткаченко В.А., Цыба А.А. Нежелательные вселенцы угрожают ихтиофауне рек, озер и прудов 
Украины // Охотник и рыболов. –  2002. –  №3. – С. 16-17. 
2. Мухачева В.А. К биологии амурского чебачка (Pseudorasbora parva Shlegel). – Тр. амур. ихтиол. экспедиции 
1945-1949гг. – 1950. – 1. – С. 365-374. 
3. Мовчан Ю.В., Козлов В.И. Морфологическая изменчивость и некоторые черты экологии чебачка  
(Pseudorasbora parva) в водоемах Украины // Гидробиол. журн.. – 1978. – Т.13. – № 5. – С. 42-48. 
4. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. – М.: Пищевая промышленность, 1966. – 376 с. 
5. Мейен В.А. К вопросу о годовом цикле изменений яичников костистых рыб // Известия АН СССР, серия 
биологическая. – № 3, АН СССР, 1939. – С. 67-69. 

  
 Матеріал надійшов до редакції 19.09.2005 р. 

Сабодаш В.М., Цыба А.А. Распространение и некоторые биологические особенности 
дальневосточного вселенца амурского чебачка в водоемы Киевской области. 

В статье поднимается проблема распространения нежелательного вселенца (Pseudorasbora parva 
Temminck et Schlegel, 1846), указаны реки, где был зафиксирован этот вид. В работе приведены данные 
по биологической характеристике амурского чебачка из малых рек Киевской области. Исследование 
показали, что упитанность у самок больше, чем у самцов и зависит от массы тела, а масса гонад, 

наоборот не зависит от массы тела. 

Sabodash  V.M.,  Tsyba A.O. The Dissemination andCertain Biological Characteristics of "Stone Morocco", 
the Far-East Invader, in Kiev area. 

The article addresses the problem of pestilent invader dissemination (Pseudorasbora parva Temminck et 
Schlegel, 1846) Specified also are the rivers where this species was found as well as the biological 

characteristics of the latter: with weight of females being heavier than that of males, gonad’s mass, conversely, 
was found to be independent of the weight of its body. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПОПУЛЯЦІЙ ТРЕМАТОД У СИМБІОЦЕНОЗАХ 
ПРІСНОВОДНИХ МОЛЮСКІВ 

Застосуванням математичних методів дослідження проаналізовано випадки сумісного зараження 
прісноводних молюсків партенітами і личинками трематод двох видів. Найпоширенішими є синергічні 

взаємовідношення трематод, антагоністичні та індиферентні відмічаються значно рідше. 

Звичайними складовими симбіоценозів прісноводних молюсків є партеніти (редії і спороцисти), 
розповсюджувальні личинки (церкарії) і метацеркарії різних видів трематод, які співіснують у 
різноманітних комбінаціях в організмі хазяїв. "Важнейшей особенностью паразитоценоза (симбиоценоза) 
является характер адаптивных взаимосвязей составляющих его популяций, их взаимоотношений с 
хозяином, а также их зависимость от биотических и абиотических факторов внешней среды" [1: 5]. До 
дуже цікавих, але слабко опрацьованих питань належить оцінка характеру міжвидових стосунків 
трематод – співчленів симбіоценозів, з’ясування напрямків взаємодії їхніх популяцій у кожному 
конкретному симбіоценозі та причин, що їх обумовлюють. 

До останнього часу залежність одних елементів трематодоценозів від інших базувалася на визначенні 
лише частоти сумісної зустрічальності трематод різних видів у спонтанно інвазованих хазяїв, до того ж 
без статистичної оцінки залежності. Не було спроб з’ясування характеру взаємовідношень популяцій 
трематод у системі "хазяїн – паразит", а за антагоністичних взаємовідношень не бралося за мету 
встановити напрямок взаємодії окремих компонентів симбіоценозів.  

Дане повідомлення базується на результатах понад 45 тис. розтинів прісноводних молюсків України 
112 видів. Лише у 12 з них зареєстровано випадки множинних (комбінованих) інвазій (табл. 1) –  
одночасне зараження двома (4,6%), трьома (0,6) і чотирма видами трематод (0,05%)1. При цьому 
виявлено випадки як так званого справжнього співпаразитування (локалізація паразитів різних видів у 
межах однієї і тієї ж ендостанції – гепатопанкреаса черевоногих молюсків, зябер або гонади 
двостулкових) – 53,2%, так і співпаразитування несправжнього (перебування в одному хазяїні, але в 
різних його органах) – 46,8%2. 

Таблиця 1 

Множинні інвазії прісноводних молюсків партенітами і личинками трематод 

Кількість випадків 
співпаразитування 
трематод в одному і 
тому ж органі хазяїна 

Кількість випадків співпаразитування 
трематод в різних органах одного 

хазяїна Молюск 

Двох 
видів 

Трьох 
видів 

Двох 
видів 

Трьох 
видів 

Чотирьох 
видів 

1 2 3 4 5 6 
Lymnaea stagnalis 16 1 10 1 – 
L. auricularia 1 – 1 – – 
L. atra 2 – 11 1 – 
L. turricula – – 6 – – 
L. clavata – – 1 – – 
Physa fontinalis 5 1 7 3 1 
Planorbis  planorbis 14 2 7 1 – 
Bithynia tentaculata 7 1 – 1 – 
Viviparus  viviparus 2 – 3 – – 
V.contectus 1 – – – – 
Lithogliphus naticoides 2 1 – – – 
Cyclas rivicola 2 – – – – 
Всього 52 6 46 6 1 

Використавши математичні методи дослідження [2], ми здыйснили спробу оцінити ступінь 
"суміщення" (толерантності) трематод різних видів, одночасно перебуваючих в одному і тому ж органі 

                                                        
1 Від кількості інвазованих тварин. 
2 Від кількості випадків множинних інвазій. 
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хазяїна. Проаналізовано лише випадки подвійної інвазії. Ступінь толерантності компонентів 
трематодоценозів (Sab) обраховано за формулою 1: 

 

Sab = 
t

ab

N
N , 

 

(1) 

де Nab – кількість молюсків, одночасно заражених трематодами двох видів, Nt – теоретична кількість 
таких молюсків. Її вираховано на підставі ймовірної зустрічальності за формулою 2: 

Nt = 
N

NN ba × , 

 
(2) 

де Na – кількість молюсків, заражених трематодами одного виду, Nb – кількість молюсків, заражених 
трематодами іншого виду, N – кількість обстежених особин. 

За ступенем толерантності Sab можна судити про характер взаємовідношень, які виникають між 
трематодами, котрі є компонентами конкретних трематодоценозів. Якщо 1< Sab<∞, то співіснування 
видів більш вигідне, ніж за окремого їх існування. Якщо 0 ≤ Sab<1, взаємовідношення вважаються 
антагоністичними, а при Sab=1 – індиферентними. Результати цього аналізу представлені у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Ступінь "суміщення" трематод у симбіоценозах 

Склад симбіоценозу N Na Nb Nab Nt Sab 
1 2 3 4 5 6 7 

Lymnaea stagnalis 
Партеніти Cotylurus 
cornutus і Echinoparyphium 
aconiatum 

84 1 6 1 0.07 14.29 

Партеніти Phyllodistomum 
megalorchis і Furcocercaria 
sp. 

123 38 6 3 1.85 1.62 

Партеніти Ph. megalorchis і 
Cercaria similіs 55 7 6 1 0.76 1.32 

Партеніти Ph. megalorchis і 
Sanguinicola sp. 73 10 0 2 0 0 

Партеніти Sanguinicola sp. і 
Echinoparyphium 
recurvatum 

73 10 1 1 0.14 7.14 

Партеніти Xiphidiocercaria 
sp. і Furcocercaria sp.  141 18 6 1 0.77 4.30 

Партеніти Ph. megalorchis і 
Cercaria (Furcocercaria) 
Petersen 

220 34 19 1 2.94 0.34 

Партеніти Ph. megalorchis і 
Sanguinicola sp. 66 17 2 2 0,52 3,85 

Партеніти Sanguinicola sp. і 
Dolichosaccus rastellus 66 17 6 1 1,55 0,65 

Партеніти Sanguinicola sp. і 
C. glabra  66 17 0 1 0 0 

Партеніти Hemistomum 
spathaceum і 
Xiphidiocercaria sp. 

102 8 9 1 0,71 1,41 

Партеніти Ph. megalorchis і 
Sanguinicola sp. 102 1 9 1 0,09 11,11 

L. astra 
Партеніти C. coronata і 
Trichobilharzia ocellata 79 14 14 1 2,48 0,40 

Planorbis planorbis 
Партеніти C. choanomphila 
і  Echinostomatidae sp. 51 7 21 3 2,88 1,04 
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1 2 3 4 5 6 7 

Партеніти C. media і C. 
trivolvis 99 24 53 1 12,85 0,08 

Партеніти Paramphistomum 
cervi i C. similis 30 17 3 3 4,70 1,78 

Партеніти C. similis і 
Echinostomatidae sp. 
(метацеркарії) 

30 3 8 1 0,80 1,25 

Партеніти Notocotylus sp. i 
метацеркарії 
Echinostomatidae sp. 

50 2 1 1 0,04 25,00 

Physa fontinalis 
Партеніти C. furcillata і C. 
physae fontinalis 82 4 11 1 0,54 1,85 

Партеніти C. dubia і C. 
physae fontinalis 82 2 11 1 0,27 3,70 

Партеніти C. furcillata і 
метацеркарії 
Echinostomatidae sp. 

82 4 4 1 0,20 5,00 

Bithynia tentaculata 
Партеніти C. helvetica  IX 
Dub. i C. nodosa 58 32 1 1 0,55 1,82 

Партеніти C. helvetica  IX 
Dub. i C. nodulosa 58 32 1 1 0,55 1,82 

Партеніти C. helvetica  IX 
Dub. i Catatropis verrucosa 58 32 1 1 0,55 1,82 

1 2 3 4 5 6 7 
Партеніти C. helvetica  IX 
Dub. i C. vivax 58 32 1 1 0,55 1,82 

Партеніти Metagominus 
yokogawai i метацеркарії 
Echinostomatidae sp. 

72 17 3 1 0,71 1,41 

Viviparus contectus 
Партеніти 
Leucochloridiomorpha 
constantinae i Furcocercaria 
sp. 

20 10 1 1 0,50 2,00 

Cyclas rivicola 
Партеніти Allocreadium 
isopori i Echinostomatidae 
sp. 

100 7 1 3 0,07 42,86 

    
Виявлено, що найзвичайнішою формою міжвидових взаємовідношень трематод, які перебувають на 

стадії партеніт, є синергізм. Його констатовано у 78% таких трематодоценозів. Синергетична взаємодія 
популяцій трематод, як з’ясувалося, має місце не тільки при заселенні різними видами трематод різних 
органів хазяїна, але й при сумісній їх локалізації в межах однієї і тієї ж ендостації. Це свідчить про те, що 
в такій складній системі, як симбіоценоз, за певного збігу багатьох обставин, виникає взаємне 
пристосування його компонентів, внаслідок чого в більш або менш рівній мірі задовольняються кормові і 
інші потреби особин як однієї, так і другої популяцій. 

Антагоністичні взаємовідношення трапляються рідше. Слід наголосити на тому, що всі вони 
стосуються тих випадків, коли популяції трематод різних видів локалізовані в межах одного і того ж 
органа хазяїна. Виявлено випадки як прямого, так і непрямого антагонізму трематод на стадії партеніт. 
Прямий антагонізм різних видів полягає у пожиранні редіями одних видів спороцист і дочірніх редій 
інших видів. Найбільш активними у цьому відношенні є редії ехіностоматид і нотокотілід, які посідають 
масивну, мускулясту глотку і добре розвинений кишечник. Непрямий антагонізм партеніт різних видів 
трематод полягає у конкуренції останніх як за корм, так і за життєвий простір. Тому антагоністичні 
відношення між співіснуючими в межах однієї і тієї ж ендостації популяціями трематод розвиваються 
переважно тоді, коли хоча б у одного із видів партеніти малорухомі. У такому разі трематоди одного і 
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другого видів можуть бути локалізовані у різних ділянках ураженого ними органу, що перешкоджає 
прямому антагонізму. Обидві вищезазначені форми антагонізму у нашому матеріалі зустрічаються 
однаково часто. 

У тих симбіоценозах, у складі яких реєструється співіснування партеніт одних трематод і 
інцистованих метацеркарій других, взаємовідношення партнерів зазвичай не конкурентні. 

Взаємовідношення партеніт різних видів трематод в хазяях одного і того ж виду, але з різних біотопів, 
можуть бути неоднозначними. Так, ступінь "суміщення" партеніт Sanguinicola sp. і Phyllodistomum 
megalorchis із Lymnaea stagnalis (копанка у лісопарку "Погулянка", Львів) дуже високий (Sab=3.85), що 
дозволяє оцінити їх взаємовідношення як синергетичні. Водночас взаємовідношення тих же партнерів із 
того ж самого хазяїна в іншому біотопі (полой р. Прут, с. Припруття Чернівецької обл.) носять 
антагоністичний характер (Sab=0). Це пов’язано, на наш погляд, з тим, що характер взаємовідношень, які 
складаються між популяціями паразитів, зумовлений складним поєднанням чинників, котрі 
характеризують як середовище другого (навколишнє середовище), так і першого порядку (організм 
хазяїна). Прямий вплив на трематод середовища першого порядку і опосередкований (через організм 
хазяїна) вплив на них середовища другого порядку, як і фізіологічний стан організму самих гельмінтів, 
обумовлюють той чи інший характер взаємовідношень паразитів різних видів і напрямок їх взаємодії. 
При цьому на показник "суміщення" трематод різних видів у першу чергу впливають саме особливості 
середовища першого порядку. 
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Стадниченко А.П. Особенности взаимодействия популяций трематод в симбиоценозах 
пресноводных моллюсков. 

Применением математических методов исследования проанализировано случаи совместного заражения 
пресноводных моллюсков партенитами и личинками трематод двух видов. Самыми распространенными 

являются синергетические взаимоотношения трематод, антагонистические и индифферентные 
отмечаются значительно реже. 

Stadnychenko A.P. Peculiarities of Trematode Population Interaction in Symbiocoenosis with 
Freshwater Mollusks 

The occurrence of freshwater mollusks joint invasion with trematode partenits and larvae of two species is 
analyzed with mathematical methods. Synergetic trematode interrelations are wide-spread whereas antagonistic 

and indifferent interrelations are considerably rare. 
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА  

 

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКО-АСПІРАНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ "ПРОБЛЕМИ 
СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ СУЧАСНОЇ НАУКИ" 

 
28-29 вересня 2005 року кафедрою соціальної педагогіки та педагогічної майстерності 

Житомирського державного університету імені Івана Франка було організовано та проведено  
традиційну ІІ Всеукраїнську студентсько-аспірантську конференцію "Проблеми соціалізації особистості 
у теорії та практиці сучасної науки". Учасникам було запропоновано розглянути цю проблему в таких 
аспектах: 

− Соціалізація як науково-теоретична проблема. 
− Історико-педагогічний аналіз проблем соціалізації дітей та молоді. 
− Соціально-педагогічні умови профілактики девіантної поведінки серед дітей та молоді. 
− Взаємодія соціально-виховних інститутів у системі соціалізації. 
− Фактори та чинники соціального формування особистості учня. 
− Технологія організації соціально-педагогічної та кризової допомоги дезадаптованим дітям 

і підліткам. 
− Соціалізація дітей з особливими потребами. 

До друку надійшло 24 наукові статті від студентів та аспірантів вищих навчальних закладів України 
та нашого університету. Крім науковців, на конференцію подали матеріали практикуючі соціальні 
працівники та психологи, представники державних і громадських організацій. 

Пленарне засідання конференції відкрила доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової 
роботи, міжнародних та регіональних зв’язків університету Олександра Антонівна Дубасенюк. У 
привітальному слові вона розповіла гостям та співробітникам університету про досягнення студентсько-
аспірантської науки, перспективи розвитку наукової роботи в університеті. Крім того, на пленарному 
засіданні виступили викладачі кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності. Доповідь 
завідувачки кафедри, кандидата педагогічних наук, доцента С.М. Коляденко була присвячена організації 
Студентської Соціальної Служби для молоді на базі нашого університету, що може створити 
професійний рівень волонтерства, який у змозі впливати на формування позитивного іміджу та високого 
статусу майбутніх спеціалістів соціальної сфери. 

Виступ кандидата педагогічних наук, доцента кафедри Н.А. Сейко дав можливість побачити етапи 
історичного розвитку доброчинності і меценатства у сфері освіти України як цілісного соціокультурного 
утворення з багатовимірною структурою, з одного боку, і як напрямку конкретної регіональної 
соціальної системи – з іншого. 

Старший викладач кафедри, кандидат педагогічних наук Т.І. Шанскова звернула увагу на новітні 
технології викладання курсу "Основи соціалізації особистості" та його роль у професійній підготовці 
майбутніх соціальних педагогів. 

Старший викладач кафедри, кандидат педагогічних наук О.В. Ілліна акцентувала увагу слухачів на 
питанні створення інституту соціального гувернерства в умовах сучасного українського суспільства. 

Зацікавлення аудиторії викликав виступ заступника голови Житомирської районної державної 
адміністрації з гуманітарних питань, директора Житомирської громадської організації "Жіночий 
інформаційно-консультативний центр" І.Г. Бабенко. У своєму виступі вона порушила питання торгівлі 
людьми в Україні. Пані Ірина звернула увагу присутніх на організацію Центру реінтеграції та соціальної 
адаптації для жінок, потерпілих від торгівлі людьми. За 7 місяців 2005 року Центром надано допомогу в 
реінтеграції 17 жінкам, потерпілим від торгівлі людьми. За період 2002-2004 рр. за допомогою до Центру 
звернулося 38 потерпілих. 

Під час секційних засідань із доповідями виступили: 
Асистент кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності Кривой Олена: "Дефініція 

реінтеграції як вимога часу"; аспірантка кафедри педагогіки Павлик Надія: "Соціальне сирітство очима 
дитини"; аспірантка кафедри соціальної педагогіки Чернігівського державного педагогічного 
університету імені Т.Г.Шевченка Михайленко Оксана: "Проблеми соціалізації дітей вихованців 
інтернатних закладів"; асистент кафедри соціальної педагогіки Чернігівського державного педагогічного 
університету імені Т.Г. Шевченка Рудник Тетяна: "Роль соціального педагога в соціальній реабілітації 
дитини з особливими потребами"; здобувач кафедри педагогіки, асистент кафедри соціальної педагогіки 
і педагогічної майстерності Житомирського державного університету Маєвська Людмила: "Готовність 
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соціального педагога до професійної діяльності в етнокультурному середовищі"; аспірант кафедри 
соціальної педагогіки та соціальної роботи Луганського Національного педагогічного інституту імені 
Тараса Шевченка  Розсказова Олена: "Роль студентських об’єднань у соціалізації молоді"; студентка 
Житомирського державного університету імені Івана Франка Трохимчук Антоніна: "Дослідження 
професійно-фахової адаптації молодої людини до навчання та професійної діяльності"; координатор 
проекту "Паростки надії" Жіночого інформаційно-консультативного центру Мишківська Вероніка: 
"Програми розвитку просоціальної компетенції як технологія допомоги дезадаптованим дітям та 
підліткам". 

Усього у конференції взяли участь 27 учасників, у тому числі 9 – з інших міст: Луганськ – 1 учасник, 
Львів – 1 учасник, Київ – 1 учасник, Берегово – 1 учасник, Новоград-Волинський – 1 учасник, 
Симферополь - 1 учасник, Чернігів - 2 учасники, Рівне – 1 учасник. 

У конференції брали участь студенти та аспіранти таких навчальних закладів: 
1) Житомирського державного університету імені Івана Франка; 
2) Закарпатського угорського інституту ім. Ракоці Ференца ІІ; 
3) Київського національного університету "Київська політехніка"; 
4) Луганського національного педагогічного інституту імені Тараса Шевченка; 
5) Львівського національного університету імені Івана Франка; 
6) Рівненського державного гуманітарного університету; 
7) Симферопольського державного університету; 
8) Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.  
9) Новоград-Волинської міської гімназії імені Лесі Українки; 
10) Загальноосвітньої школи № 27 м. Житомира; 
11) Житомирської громадської організація „Жіночий інформаційно-консультативний центр”. 
Керівники секцій відзначили значну організаційну роботу оргкомітету щодо проведення конференції; 

достатній рівень представництва на конференції. Учасниками конференції  були прийняті такі пропозиції 
до адміністрацій ВНЗ України розширювати та зміцнювати науково-інформаційну базу наукової 
діяльності університетів з метою модернізації інформаційно-технологічної підготовки студентів, 
магістрантів та аспірантів і задоволення інтересів та здібностей науково обдарованої молоді регіону. 

 
 
 

Коляденко С.М., 
завідувач кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 
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ПРАВИЛА 

для авторів "Вісника Житомирського державного університету імені Івана Франка" 
 

У "Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка" 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 
ідентичним роздруківці. 

2.  Параметри сторінки: формат А4, поля – 3,5 см з усіх 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). Текст повинен бути виконаним стилем Обычный. Використання інших стилів не 
допускається.  

4.  Параметри абзацу: перший рядок – відступ 0,5 см, 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: 

 
 

(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 використаних джерел та літератури" (напівжирний шрифт, вирівнювання 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. – К.: 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, оформлені з порушенням вказаних вище вимог, прийматися 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 Зарицькій О.Л. (кім. № 213 центрального корпусу).  

Дискети з текстами статей авторам не повертаються.  
 

Редколегія 



 

 

П О С Т А Н О В А 
 

15.01.2003  N 7-05/1 
Про підвищення вимог до фахових видань, 

внесених до переліків ВАК України 
 

Необхідною передумовою  для  внесення  видань   до   переліку наукових фахових  видань  України  є 
їх відповідність вимогам пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. N 1-02/3 "Про 
публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх 
апробацію". Однак окремі установи-засновники таких видань не дотримуються  вимог  до складу 
редакційної колегії видань, не організовують належним чином рецензування та відбір статей до друку, не 
надсилають свої наукові видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою президії ВАК 
України від 22.05.1997 р.  N 1Б/5,  тим  самим обмежуючи   можливість   наукової   громадськості  
знайомитися  із результатами дисертаційних досліджень.  У зв'язку з  цим  президія Вищої атестаційної 
комісії України 
 

П О С Т А Н О В Л Я Є: 
 

1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань у фондах 
визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових видань України, в яких 
дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень. 

2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб більшість у 
них становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового видання. 

3. Редакційним  колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. 
Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише 
наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок 
із важливими науковими чи  практичними   завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше 
частин загальної   проблеми,   котрим   присвячується   означена  стаття; формулювання цілей статті 
(постановка завдання);  виклад основного матеріалу  дослідження  з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку. 

4. Спеціалізованим   ученим  радам  при  прийомі  до  захисту дисертаційних  робіт  зараховувати  
статті,   подані   до   друку, починаючи  з лютого 2003 року,  як фахові лише за умови дотримання вимог 
до них, викладених у п.3 даної постанови. 

5. Встановити обов'язковим подання до ВАК  України  разом  із клопотанням  про  внесення видання 
до переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу у  Державному 
комітеті  інформаційної  політики,  телебачення  та  радіомовлення України. 

6. Зобов'язати установи,  які є засновниками фахових  видань, протягом  2003  року  надсилати  до  
ВАК  України один контрольний примірник видання із супровідним листом.  

7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз  наукового  рівня  публікацій  
у  фахових виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо внесення відповідних змін  до 
переліку фахових видань. 

 
 
Голова ВАК України  В.В. Скопенко 
 
Вчений секретар 
ВАК України    Л.М. Артюшин 
 
"Бюлетень Вищої атестаційної комісії України", № 1, 2003 р. 
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