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ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

УДК 378.163 
Л.П. Пуховська, 

доктор педагогічних наук, професор  
(Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України) 

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ  УЧИТЕЛЯ В РІЗНИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМАХ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ  АНАЛІЗ 

Здійснено порівняльний аналіз категорій професійної культури та самосвідомості вчителя в англійській 
та французькій освітніх системах. Представлені головні критерії ідеальної моделі вчительської 

професії. 

Суттєвим джерелом визначення сучасної стратегії у галузі педагогічної освіти в Україні є аналіз  
досвіду підготовки вчителів у різних освітніх системах. У науковому обігу вітчизняної педагогіки в 
останнє десятиріччя з’явилась значна кількість нових термінів і понять, які пов’язані з інноваційними 
процесами в освіті і в суспільному житті в цілому. До них повною мірою можна віднести феномен 
професіоналізму вчителя.  Які ж критерії щодо професійних функцій вчителя мають закладатися у 
контексті сучасного українського державотворення? І взагалі – якого вчителя можна вважати 
професіоналом високого ґатунку,  або, як кажуть, вчителем-майстром для школи ХХІ  сторіччя ? 

В українських розробках нами відстежено ряд сутнісних визначень професіоналізму, серед яких 
досить тривалий час провідним було тлумачення професіоналізму як достатнього для творчого 
вирішення задач професійної діяльності рівня розвитку професійної культури і самосвідомості 
особистості [1:40]. 

Від аналізу педагогічної літератури останніх років складається враження, що поняття  
“професіоналізм” є сучасним тлумаченням традиційно вживаних понять “майстерність” та 
“кваліфікація”. Не вдаючись до розгляду генези цих понять, які так чи інакше пов’язані з 
характеристикою здатності людини до професійної діяльності, зазначимо, що термінологічний ряд 
продовжує збільшуватись за рахунок все нових модифікацій, таких, наприклад, як “професійна 
компетентність педагога” тощо. У роботах українських учених досить часто зустрічаються посилання на 
світові та європейські “стандарти педагогічної освіти”.   

Важливим джерелом науково обґрунтованого поступу щодо систематизації педагогічної лексики, 
упорядкування її термінології в сучасних умовах інтеграції можуть бути міжнародні педагогічні 
дослідження, що виходять на загальні тенденції і спільні підходи у розвитку соціопедагогічних 
феноменів. До таких робіт за рядом ознак можна віднести дослідження, які були виконані  як міжнародні 
проекти. Їх аналіз свідчить про те, що, не зважаючи на сучасні успіхи педагогічної компаративістики, у 
світовому педагогічному просторі донині не напрацьовано відповідних даних та методик, які б 
уможливили ефективний порівняльний аналіз різних систем педагогічної освіти, їх складових, окремих 
елементів. Значною мірою це пов’язано з полемікою навколо концепції професіоналізму сучасного 
вчителя. На Заході в останнє десятиріччя серед найактуальніших соціально-педагогічних проблем 
постійно дебатується ідея викладацької діяльності як професії за критеріями статусу, оплати, умов праці, 
автономії тощо. 

Справа в тому, що за західною традицією термін і поняття  “професія”(“profession“) використовується  
переважно щодо престижних занять у галузі медицини, права та архітектури.  Що стосується інших видів 
спеціалізованої  діяльності людини, то для їх означення широко вживається термін “calling” та “vocation” 
у контексті майстерного володіння певним комплексом умінь. 

У другій половині ХХ століття західними вченими не раз робились спроби синтезувати і 
обґрунтовувати певний набір критеріїв, які регламентують професійну діяльність і професію як таку. 
Однією з найбільш вдалих спроб у даному напрямі за визнанням науковців є обґрунтована  англійським 
педагогом, директором педагогічної школи Брістольського університету Е.Хойлі “ідеальна модель 
професії”. Вона включає наступні критерії: 

§ поняття “професія” пов’язується з видами діяльності, які репрезентують провідну соціальну 
функцію; 

§ виконання цієї функції вимагає високого ступеня майстерності; 
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§ майстерність виявляється як у стандартизованих, так і в нових нетипових ситуаціях 
діяльності; 

§ крім знань, які отримані через досвід (так званих “рецептурних знань”), необхідні певні 
систематичні знання; їх здобуття  вимагає досить тривалого періоду навчання в системі 
вищої освіти; 

§ під час навчання і професійної підготовки здійснюється інтеграція (соціалізація) у професійні 
цінності; 

§ професійні цінності мають тенденцію до центрування на інтересах замовників, або клієнтів  
(clients), а також на визнанні вищості цих інтересів; до певної міри вони відбиваються в 
етичному коді професії; 

§ вихід на практичні рішення у різних нестандартних ситуаціях на основі застосування умінь, 
що базуються на знаннях, вимагає свободи для власних суджень і дій професіонала; 

§ у зв’язку зі спеціалізацією професійної практики організовані професії повинні мати: сильний 
вплив на формування громадської думки та політики; високий рівень контролю щодо 
професійної відповідальності;  високий ступінь автономії членів професії стосовно держави; 

§ тривалий термін професійної підготовки й освіти, відповідальність, центрування на  
інтересах замовників обов’язково винагороджується  престижем професії та відповідним 
рівнем заробітної платні [2:421].  

Як показують дослідження, в абсолютній більшості країн Заходу йдуть активні процеси 
професіоналізації вчительської праці упродовж усього ХХ століття з особливим прискоренням 
наприкінці століття.  Заслуговує на увагу застосування термінів “вузький професіоналізм”  та  “широкий 
професіоналізм”, введених у 70-х роках під час полеміки щодо двох концепцій професіоналізму вчителя, 
названих концепціями “вузького” (restricted) та “широкого” (extended) професіоналізму. Головна 
відмінність між ними полягає в різному баченні цілей педагогічної діяльності. 

Вузький професіоналізм  пов’язується із розумінням школи як закритої системи, яка   обмежує в часі і 
просторі поле  педагогічної діяльності та детермінує автономію вчителя. Широкий професіоналізм 
педагога передбачає загальний соціальний контекст освіти, високий рівень включеності у позанавчальну 
діяльність, професійне співробітництво і високу відповідальність за педагогічно доцільні дії перед 
різними групами населення, педагогічною громадськістю, учасниками навчально-виховного процесу.  В 
умовах формування загальноєвропейського освітнього простору очевидним є запит на широкий 
професіоналізм вчителя, здатного працювати в різних освітніх системах.  

Інтеграція педагогічної освіти України в європейський освітній простір (саме такі орієнтири 
проголошує наше сучасне суспільство) вимагає вивчення не тільки позитивного, але й негативного 
зарубіжного досвіду, проблем та негараздів у галузі педагогічної освіти. На сучасному етапі розбудови 
демократичного суспільства вітчизняній школі та вчителю може дуже знадобитись порівняльна 
педагогіка. Тут на передній план виступає прогностична функція цієї науки. Як інтегруватись, щоб 
зберегти і не втратити своє надбання, специфіку, досвід?  Що є спільним для різних освітніх систем, а що 
- особливим, притаманним тільки українському вчителеві?  Відповісти на ці питання у майбутньому 
можуть допомогти порівняльні дослідження, проведені за валідними методиками та із застосуванням 
відповідних методів порівняльного дослідження. 

Взірцем такої наукової роботи з проблеми професіоналізму сучасного вчителя є дослідження 
відомого англійського науковця П.Бродфут, яке набуло широкого резонансу в Європі наприкінці ХХ ст. 
Воно базується на обстеженні 360 вчителів Англії і Франції на предмет того, як у різних національних 
контекстах педагоги розуміють і здійснюють свої професійні функції. У результаті дослідження були 
виявлені наступні відмінності: 

1. Вчителі початкової школи в Англії ставлять у центр навчально-виховного процесу дитину, 
спрямовуючи свою діяльність на особистісні потреби, інтереси учнів та їх стимуляцію до набуття вмінь 
самоспрямованого навчання. Учителі початкової школи у Франції більшою мірою, аніж їх англійські 
колеги, зосереджені на передачі ядра знань, передбаченого національною навчальною програмою. 

2. Для вчителів початкової школи в Англії характерний широкий спектр стилів педагогічної 
діяльності, навчальних стратегій. Для французьких вчителів ця проблема не є актуальною - для них 
характерний традиційний дидактичний стиль. 

3. Англійські вчителі, працюючи в умовах невизначеності, меншою мірою, аніж їх французькі колеги, 
усвідомлюють свої професійні функції. 

4. Англійські вчителі початкової школи вбачають свою роль у заохоченні учнів до різноманітних 
навчально-виховних результатів соціального та особистісного характеру; передусім, це заохочення до 
саморозвитку пізнавальних здібностей. Французькі вчителі зосереджуються переважно на академічних 
досягненнях своїх учнів. 

5. Вчителі початкової школи в Англії надають великого значення особистісним контактам з учнями та 
гармонійним професійним зв’язкам з колегами. Французькі вчителі початкової школи не зосереджуються 
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на особистісних контактах з учнями і не сподіваються на підтримку колег у своїй професійній діяльності. 
Вони ясно усвідомлюють свої професійні функції і виконують їх без сумнівів.  

6. Вчителі початкової школи в Англії звільнені від функції відкритої оцінки навчальних успіхів своїх 
учнів (приховане оцінювання залишається). Французькі вчителі регулярно оцінюють успіхи своїх учнів 
за допомогою тестів; після завершенні початкової школи знання учнів мають відповідати певним 
стандартам [3:288].  

Оцінюючи результати свого дослідження,  П.Бродфуд відзначає , що, поряд з відмінностями, вдалось 
виявити принципову спільність – це хронічний стан психічної кризи англійських та французьких 
вчителів. Сучасний невисокий рівень порівняльних знань щодо професіоналізму вчителя дозволяє лише 
констатувати ступінь психічної кризи, різної за джерелами походження, але характерної для педагогів 
обох країн. Ця криза у французьких вчителів, на думку дослідників, пов’язується із втомою від 
традиційних навчальних планів і програм, що мало відповідають потребам і можливостям багатьох 
учнів, а також з відсутністю права та необхідних професійних вмінь для того, щоб їх змінити. У 
англійських вчителів криза пов’язана з тим, що вони ставлять перед собою недосяжні завдання 
індивідуалізованої педагогіки в класі з 30 учнями, не сприймаючи при цьому ідеї обмеження своєї 
відповідальності і своїх функцій.  

Без сумніву, професійні функції вчителя початкової школи у Франції є більш обмеженими, ніж у їхніх 
англійських колег. Однозначною є також оцінка щодо стандартизації змісту і відверто дидактичної 
спрямованості педагогічної діяльності вчителя. Проте, якщо застосовувати критерії вузького 
професіоналізму, то, можливо, французькі вчителі є більшими професіоналами. Разом з тим, англійські 
підходи до професійних функцій вчителя за низкою ознак можуть бути віднесені до широкого 
професіоналізму вчителя. Провідна з них – високе центрування на інтересах замовників. Порівняння за 
цією універсальною ознакою професіоналізму французьких і англійських вчителів дозволяє зробити 
важливий висновок про те, що вони орієнтуються на різних замовників. Для англійського вчителя 
замовником (client) є учень, а професійна праця учителя спрямовується на інтерпретацію та забезпечення 
педагогічних умов для реалізації потреб його розвитку. Професіоналізм французького вчителя полягає в 
ефективній передачі ядра знань, стандартизованого національним навчальним планом “в інтересах якості 
і національної єдності”. Акцент на якість та національну єдність вказує на замовника професійної праці 
вчителя – громадянську державу. 

Західні дослідники проблеми професіоналізму вчителя розглядають французькі підходи і досвід як 
приклад централізованої освітньої системи, де автономія вчителя обмежується різними контролюючими 
структурами. Ієрархія цих структур залежить від типу моделі централізованого управління освітою.  

В умовах сучасної трансформації української держави, коли теоретичне осмислення складних 
проблем управління освітою перебуває лише на початковому етапі, доцільним є порівняльне 
дослідження автономії вчителя у різних системах освіти, різних соціокультурних контекстах. Перехід від 
державного до державно-громадського управління освітою, зміна характеру управління освітою у 
напрямі його демократизації прямо пов’язується з новими межами і критеріями професіоналізму вчителя 
для школи ХХІ століття. 
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ЯК СУЧАСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

На основі результатів емпіричного дослідження серед молоді України та Росії аналізується проблема 
життєвої мети сучасної молодої людини, а також її емоційно-ціннісна сфера. 

Нарікання на те, що "молодь пішла не та", що діти, не в приклад батькам, ліниві, легковажні, не 
поважають старших, можна зустріти і в папірусах давніх єгиптян, і в листах і есе давніх греків. Наш час 
не виняток - сьогодні юнакам і дівчатам докоряють за аморальність, бездуховність, відсутність ідеалів, за 
меркантильність, відмову від традиційних для українців цінностей. Наскільки справедливі подібні 
закиди? Молодь демократичної України: Яка вона? Який її культурологічний потенціал? До чого прагне? 
Для з'ясування цих питань ми і провели соціально-психологічне дослідження. Під час використання 
спеціальної анкети визначилися дві групи: основна - власне молодь віком від 17 до 23 років (197 чол.) і 
старша генерація віком від 35 до 55 років (74 чол.). Інтервал між цими групами зумовлений, передусім, 
необхідністю виявити характер зміни інтересів, життєвих планів і ціннісних орієнтацій "дітей" у 
порівнянні з генерацією "батьків" і визначити роль у цьому процесі соціальних (інституційних) чинників, 
що діють у сучасному українському суспільстві. 

Таким чином, зіставний аналіз дослідження охоплює, з одного боку, частину молодих людей, 
становлення яких прийшлося на роки "перебудови" і початку ринкових реформ, а з другого - частину 
старшої генерації вчителів, громадянське становлення яких прийшлося на хрущовський і брежнєвський 
періоди радянської історії. Дослідження проводилося в 4 вузах України: з них у 3 вузах м. Києва 
(Київський педагогічний університет ім.М. Драгоманова, Інститут журналістики Київського університету 
ім. Т.Шевченка, Інститут міжнародних відносин Київського університету ім. Т.Шевченка), а також у 
Луганську (Луганський педагогічний інститут, історико-педагогічний факультет,  4 курс). 

Дослідження проводилося також у Росії, де були проанкетовані майбутні вчителі з Волгоградського 
педагогічного університету (3 курс філологічного факультету), і студенти Волгоградської академії 
фізичної культури (4 курс). Доповнила наші висновки щодо російської молоді стаття московських 
учених М.К. Горшкова, Н. Е. Тихонової, Ф. Е. Шереги "Плани, ціннісні орієнтації і моральний вигляд 
російської молоді" (Вісник Російської Академії наук. - Т. 68, 16. - 1998. -с. 505-509). 

Відразу зауважимо, що наша мета полягає у рельєфнішому висвітленні специфічних якостей 
сучасного українського студентства, виявленні тих "зон", у яких втрачається зв'язок генерацій, і тих, де 
цей зв'язок відтворюється з колишньою, соціально-моральною сферою життя. 

Першим етапом нашого дослідження було з'ясування головної життєвої мети сучасної молоді. 
Відомо, що критерієм розвитку особистості служить наявність або відсутність мети в житті. Життєва 
мета часто представляється винятково філософською проблемою і в реальному житті не всі люди можуть 
її сформулювати і чітко висловити. У філософській і психолого-педагогічній літературі розробляється 
поняття життєвої мети або життєвої концепції, що певною мірою характеризує теоретичний спосіб 
організації особистістю життя. У більш широкому аспекті розгляду життєва мета особистості утворює її 
життєвий сенс. Бо, коли людина ставить перед собою певну мету і розуміє, усвідомлює, навіщо вона це 
робить, у цьому для неї полягає сенс. 

На відміну від мотивів, які в психології розглядаються як вираження потреб, мета життя – це не 
тільки прагнення до того, що визначається мотивом, але і те переживання, що має місце в процесі 
реалізації даного мотиву (або їхньої сукупності). Отже, мета життя визначає її сенс, це психологічний 
засіб переживання життя в процесі його здійснення. Тому, досягаючи конкретної мети в житті, ми не 
втрачаємо її сенсу, а навпаки, посилюємо його, переконуємось у ньому, переживаємо його. На наш 
погляд, наявність життєвої мети дає можливість переживати цінність життєвих проявів своєї 
індивідуальності, свого «я», своєї особистості. Наведена таблиця показує нам їхній розподіл. 

Звернемося до результатів дослідження. Передусім відзначимо, що у більшості молодих респондентів 
(70%) є, за їхнім зізнанням, головна мета життя (9% такої не мають, 20% - не замислювалися над цим). 
Спектр названих цілей достатньо великий, хоча переважають все-таки суто прагматичні, матеріальні 
(табл. 1). 

Після цього наша увага була звернута на старшу генерацію вчителів. 
Зіставний аналіз показав, що життєва мета молоді і старшого покоління вчителів істотно 

відрізняються. При наявності потреби жити в достатку, добре заробляти, головними мотивами старшого 
покоління все ж є забезпечення майбутнього своїм дітям, користь іншим людям і, що важливо для наших 
днів, потреба бути інтелігентною людиною. 
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Наступним етапом нашого дослідження стало вивчення чуттєво-емоційного тла вчителів, бо відомо, 
що постійна депресія і стан фрустрації негативно відбивається на процесі саморозвитку особистості і на 
якості професійної діяльності фахівця. Порівняльна таблиця нашої анкети ясно дає зрозуміти відповідь 
на питання, яке нас цікавить. 

 
Таблиця 1. Розподіл головних життєвих цілей молоді, % 

Мета Частка тих, що відмітили варіант відповіді 
Бути інтелігентною людиною 13.9 
Отримати хорошу освіту 12 

Влаштуватися на хорошу роботу 11.3 
Мати хорошу родину 9.6 
Жити в достатку 21.3 

Забезпечити майбутнє своїм дітям 6.9 
Бути корисним людям 6.3 
Заробити багато грошей 3.4 
Відкрити свій бізнес 2.0 

 
Таблиця 2.  

Почуття, яких найчастіше зазнає студентська молодь і старша генерація вчителів 1997-1999. 
Почуття Молодь Старша генерація 

Емоційний підйом, почуття бадьорості 17.5 5.3 
Звичайний життєвий тонус, рівні почуття 33.4 6.9 
Стан неврівноваженості, почуття тривоги 23, 3 59.7 
Стан байдужості, апатії 6.9 16.8 
Стан агресії, злоби 15.3 10.4 
Коли як 1.2 0.3 
Важко відповісти 2.4 0.6 

 
Незважаючи на те, що молоді люди значно меншою мірою зазнають почуттів тривоги, апатії, ніж 

старша генерація, і у них більш високий життєвий тонус, який дозволяє їм психологічно легше 
переживати труднощі, частіше перебувати в гарному настрої (табл. 3), вони, тим не менше, не дивляться 
на світ через рожеві окуляри і цілком реально оцінюють можливі небезпеки. Більше всього молодь 
боїться сьогодні залишитися без матеріальних коштів (52.1%), вона занепокоєна розгулом злочинності 
(38.2%), побоюється втратити друзів (28%), роботу (19.8%), а також диктаторської влади, що обмежить 
свободу дій (19.4%). В основному такі ж побоювання характерні і для старшої генерації, причому не 
тільки за даними нашого дослідження, але і за результатами численних опитувань громадської думки. 

Порівняльні результати цієї таблиці дозволяють зробити висновок про те, що оцінювання соціально-
економічної ситуації і молоддю, і старшою генерацією відбувається адекватно, і що саме вона, сучасна 
ситуація в суспільстві, впливає на емоційно-психологічне тло українських фахівців. Тим не менше, 
додаткове опитування і співбесіди з респондентами з цього питання показали, що і молодь, і старша 
генерація вважають економічні труднощі тимчасовими. Вони з розумінням ставляться до кризових явищ 
у суспільстві, апелюючи до того, що всі країни минали цей етап і що без нього неможливо ввійти в 
цивілізоване суспільство. Українські фахівці з надією і певністю дивляться в майбутнє. 

Разючий контраст являють собою відповіді на це питання російських респондентів порівняно з 
українськими. У російських студентів переважає почуття апатії і байдужості, а у старшої генерації - 
почуття агресії і злоби на несправедливе влаштування їхнього суспільства. 

У відповідях респондентів простежується не тільки депресивний і кризовий психологічний стан, але і 
пропозиції кардинально змінити ситуацію, причому "рецепти" пропонуються найрізноманітніші: від 
необхідності повернення до соціалістичного буття, до розв′язання громадянської війни, з метою 
"збирання земель російських". У зв'язку з цим пригадується висловлювання одного з російських 
мислителів: "Тоска, хандра, кручина - вот обычное состояние российского народа". Хоча ці психологічні 
стани, описані ним, ще не є найстрашнішими. Дуже б не хотілося, щоб у перспективі підтвердилися 
слова А.С. Пушкіна, що писав: "Не доведи Бог бачити російський бунт... Безглуздий і нещадний". 

Відомо, що одним з основних аспектів формування культурологічного потенціалу особистості є 
формування культурних цінностей. Цінності і ціннісні орієнтації особистості завжди визначали сутнісні 
орієнтири її культури. Саме з'ясуванням цих орієнтацій ми і зайнялися в процесі наступного етапу 
нашого дослідження. 

Враховуючи, що час і вік вносять свої корективи у формування різноманітних особистих цінностей, 
ми знов-таки вирішили провести порівняльний аналіз цінностей молоді і старшої генерації. 
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Табл. 4. Ціннісні орієнтації молоді і старшої генерації. 
Орієнтації Молодь Старша 

генерація 
1.а) Моє матеріальне становище в нинішньому і майбутньому 

залежить передусім від мене 
62.7 23.4 

б) Від мене мало що залежить – важливо, якими будуть економічні 
умови в країні 

32.8 75.3 

2. а) Матеріальних успіхів люди повинні домагатися самі, а ті, хто 
цього не хоче, нехай живуть бідно – це справедливо 

59.3 23.8 

б) Треба виявляти гуманність, ті, хто матеріально забезпечений, 
повинні допомагати і піклуватися про тих, хто не забезпечений 

28.7 75.8 

3. а) Тільки на цікаву роботу варто витратити значну частину життя. 
Потрібно бути жвавим ентузіастом своєї справи 

39.5 65.3 

б) Головне в роботі - це скільки за неї платять 58.9 33.8 
4. а) Треба прагнути до будь-яких прибутків, незалежно від того, як 

вони отримані 
42.2 15.4 

б) Людина повинна мати ті прибутки, що заробила чесним шляхом 54.9 84.6 
5. а) Свобода - те, без чого життя людини втрачає сенс 75.3 58.7 
б) Головне в житті – матеріальне благополуччя, а свобода бути 

голодним – другорядна 
23.6 40.8 

6. а) Сучасний світ жорсткий, і щоб вижити і добитися успіху, 
необхідно битися за своє місце в ньому, а то і переступити через деякі 
норми моралі 

62.1 21.2 

б) Я краще не досягну матеріального благополуччя і не зроблю 
кар'єру, але ніколи не переступлю через інших 

36.8 78.9 

Цифри говорять самі за себе, але нам хотілося б звернути особливу увагу на другу графу, де 
визначена цінність солідарності, гуманності, готовності піклуватися про бідних членів суспільства. 
Здається, зрушення, які трапилися в цій галузі, дуже невеликі. Серед молоді тих, хто впевнений, що 
матеріальних успіхів люди повинні домагатися самі, більше, ніж серед людей зрілих і літніх, всього 
приблизно на 5.5%. Тим не менше, це зрушення свідчить, на наш погляд, про тривожне явище: 
поступовий відхід від колективістського типу свідомості, на зразках якого виховувалась старша 
генерація вчителів радянського періоду. 

Якщо у старшої генерації основною цінністю вважали почуття товариськості, взаємодопомоги, 
взаємопідтримки один стосовно іншого, то у сучасному молодіжному середовищі набуває 
розповсюдження модель індивідуалістичної, утилітарної свідомості західного типу з основним 
постулатом - "людина сама себе робить" 

Звернемо увагу на філософські і соціологічні ідеї, які намагались знайти "золоту середину" в 
поєднанні колективістського типу свідомості з  індивідуальним. Так, О. Лосєв вважав, що найважливіша  
мета вчення Платона - знайти "серединний шлях" у розв’язанні суперечностей між знаннями і почуттями 
(емоціями), мисленням і відчуттям, розумом і втіхою, об′єктивним і суб′єктивним, ідеальним і 
матеріальним тощо. 

Методологія  кращого розв′язання суперечностей між індивідуалістичною і колективістською 
тенденціями розроблялись у педагогіці. Так, С.Гессен розвивав  концепцію "позитивного морального 
виховання, що синтезує примусовість зі свободою." Цей синтез має здійснюватися "шляхом відновлення 
рівноваги між доцентровою силою особистості та відцентровою силою зовнішніх культурних змістів" 
(Гессен С.И. Основы педагогики //Введение в прикладную философию. - М., 1995). 

Схожу думку  на цей процес висловлює і В.С. Лутай. "Оскільки кожна сторона діалектичної 
суперечності прагне до збільшення своєї ролі в розв′язанні, досить часто в історії  суспільства 
стикаємося з певною абсолютизацією ролі однієї з сторін. Так, абсолютизація колективістської тенденції 
чітко проявлялася в стародавньому родовому устрої". І далі він застерігає: "Це призводить до  значного 
обмеження ролі частково-егоїстичних, особливо індивідуалістичних, інтересів (індивід у тоталітарній 
державі, за словами Аристотеля, перетворюється на обмежену соціальну тварину), що, власне, і є 
причиною  незадоволеності більшості членів суспільства і дальшими суттєвими змінами в ньому, 
передусім на користь частково-егоїстичних інтересів" (Освіта й управління. - 1998. – Т. 2. - С.13). Однак 
у цього явища є і позитивна сторона: якщо людина ставить перед собою мету і домагається свого, то, 
отже, вона сама несе відповідальність за наслідки всіх своїх дій і тут право морального вибору 
надзвичайно важливо. Це формує у молоді такі якості, як цілеспрямованість, самостійність, 
ініціативність, прийняття творчих рішень і т. д. 

 Відповідно, дві третини студентів впевнені, що матеріальних успіхів люди повинні домагатися самі, 
а хто цього не хоче, нехай живе бідно. Однак, для старшої генерації характерна інша позиція. Вони 
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вважають, що люди, які пропалили життя в інших соціально-економічних умовах, не готові сьогодні до 
пошуку місць для заробітку грошей і що зараз якраз настав той момент в їхньому житті, коли пора і 
державі попіклуватися про їхнє матеріальне становище. Враховуючи той факт, що вчитель, довгі роки 
працював на добро народу і своєї країни, його праця сьогодні практично не оплачується, і він 
примушений тягти жалюгідне існування. Цю точку зору цілком поділяє й автор статті. 

Отже, частка прихильників думки, згідно з якою матеріально забезпечені мають піклуватися про 
інших, складає відповідно 28.7% і 75.8.%. Наведені дані дозволяють говорити про те, що існуючі в 
суспільстві індивідуалістичні орієнтації придбали у молоді відносно високу форму. Це виявилося у 
зростанні індивідуалістичних настроїв і падінні таких цінностей, як колективізм, взаємодопомога і 
товариськість. Причому, представники молодої генерації (про що говорять факти опитування 
старшокласників двох шкіл Шевченківського району м. Києва) ще менш схильні допомагати бідним, ніж 
їхні старші товариші. Якщо порівнювати відповіді педагогів, журналістів і студентів-міжнародників, то 
картина вимальовується приблизно однакова. 

Нарешті, що стосується цінностей морального плану (четверта і шоста пари), то "діти" 
продемонстрували відому наступність зі своїми "батьками" в цій області, хоча зрушення, що виникають, 
все ж не можуть не насторожувати: 62,1% юнаків і дівчат готові боротися за своє місце в житті і 
переступити заради свого благополуччя через моральні норми. Серед старшої генерації такої думки 
дотримуються 21,2%. На наш погляд, ці розбіжності віддзеркалюють, швидше, відмінності в цільових 
настановах, ніж реальну готовність до порушення норм моралі, а тим більше права. Наприклад, 
переконання в тому, що прибутки повинні бути тільки "чесними", поділяють 54.9% молодих людей. 
Однак той факт, що кожний третій представник молоді вважає, що гарні будь-які прибутки, незалежно 
від того, як вони отримані, не може не бентежити. У старшої генерації цей показник значно менший -15, 
4%. Звертає на себе увагу і загальний правовий нігілізм опитаних. 

Важливим аспектом нинішнього дослідження була спроба розглянути не тільки декларовані позиції, 
але і реальні форми негативної поведінки молоді. 

Для з'ясування цих питань була запропонована закрита анкета в формі таблиці, яка містила ряд 
питань: чи доводилося Вам в останній час: палити, вживати алкогольні напої, вживати наркотики, давати 
хабарі, ухилятися від податків, використовувати сексуальні зв'язки для досягнення корисливих цілей, 
мати сексуальні зв'язки з людиною своєї статі. Тут же були запропоновані варіанти відповідей, таких як: 
доводилося, і часто; доводилося дуже рідко, тільки пробував; самий цього не робив, але інших за це не 
засуджую; не доводилося, і я є супротивником подібних дій; не захотів відповідати на це питання. 

Опитування показало, що частка тих молодих людей, у соціальному досвіді яких така поведінка мала 
місце, надто значна, але все ж менше, ніж можна було б припустити, судячи з газетних штампів. 
Достатньо широко розповсюджені паління, вживання алкогольних напоїв і наркотиків, використання 
сексуальних зв'язків для досягнення корисливих цілей, ухилення від податків, бо молоді люди-студенти 
примушені підробляти, давати хабарі і т.д. 

Насторожує також і той факт, що студенти з достатньою толерантністю, а може навіть і байдужістю 
ставляться до своїх однокурсників, друзів. Це виявляється в тому, що вони, хоч і дали негативні відповіді 
на запропоновані запитання, своїх же одноліток за негативні явища в їхній поведінці не засуджують, 
вважаючи, що це особиста справа кожного: чи то вживання наркотиків, чи одностатевий секс або хабар 
посадовій особі. 

Достатньо високим є відсоток і тих респондентів, які відмовилися відповідати на поставлені 
запитання. Останнє дає підставу припустити, що відсотковий склад форм вияву негативної поведінки є 
ще більш високим. 

Звертає на себе увагу контраст між відповідями молоді і старшої генерації. Причому, не викликає 
здивування той факт, що старша генерація більш "правильна" і позитивна у порівнянні з молоддю: і час 
був інший, і на те вона старша генерація. Але цікаве саме ставлення старшої генерації до таких порушень 
моральних норм. В їхніх анкетах ми прочитали щире обурення, непримиримість, бажання і готовність 
боротися з цими порушеннями, чого не почуєш від молоді. Більш того, питання використання 
сексуальних зв'язків для досягнення корисливих цілей молодь зовсім не визнала аморальним. Наводячи 
приклади з життя багатьох відомих людей, які досягли успіху завдяки своїм зв'язкам з "потрібними" 
людьми, багато дівчат скаржилися на те, що їм ніяк не вдається "виявитися в потрібному місці, в 
потрібну годину", щоб вирішити свої проблеми. 

Якщо проводити паралель між групами студентів, то звертає на себе увагу деяка "розбещеність" 
студентів-міжнародників і майбутніх журналістів, порівняно з майбутніми вчителями. Вона виявляється 
в зайвому вживанні і спиртних напоїв, і наркотиків, а також у використанні сексуальних зв'язків для 
досягнення корисливих цілей (саме ці групи респондентів у своїй більшості відмовилися відповідати на 
поставлені запитання або віднеслися толерантно до того, хто цим займається). 

Очевидно, причина полягає в тому, що в педагогічному вузі, незважаючи на кризу сучасної вищої 
освіти, велика роль виховного процесу, що виявляє позитивний вплив на студентів. Форми і засоби 
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виховної роботи як під час навчального процесу, так і поза ним, надзвичайно різноманітні. Широкий 
також спектр гуманітарних дисциплін і спецкурсів, що вивчаються в педагогічному університеті 
ім.М.Драгоманова, таких, як педагогіка, психологія, методика виховної роботи, конфліктологія, 
культурологія, культура педагогічного спілкування і багато інших, які позитивно впливають на 
культурологічний розвиток особистості, формують її кругозір, залучають до моральних цінностей. Не 
можна не враховувати і той чинник, що інститут журналістики та інститут міжнародних відносин є на 
сьогоднішній день престижними вузами і навчаються там молоді люди здебільшого із заможних і 
забезпечених родин, чого не скажеш про вуз педагогічний. Відомо, що у "золотої молоді" можливостей 
завжди більше, ніж у будь-кого іншого, однак, зважаючи на несформованість культурологічного 
потенціалу, ці можливості у частини молоді, на жаль, реалізуються в іншому напрямку. 

Зіставлення даних щодо російських студентів говорить також на користь студентів-педагогів 
(Волгоградський педагогічний університет ім. Серафимовича) порівняно зі студентами академії фізичної 
культури. 

Необхідно відзначити, що в Академії фізичної культури м.Волгограда відсоток форм девіантної 
поведінки, починаючи від паління, вживання наркотиків і закінчуючи одностатевими сексуальними 
зв'язками, є найвищим. 

Доповнити моральний вигляд сучасного українського студентства нам допоможуть дані про те, які 
якості студенти найбільшою мірою цінують в людях. 

Таблиця 4. Якості, що найбільше цінуються студентами 
Якості Частка тих, які відмітили варіант відповіді 

Розум 51.3 
Впевненість у собі 41.7 
Цілеспрямованість 38.9 
Товариськість 27.1 
Почуття гумору 25.9 
Обов'язковість 13.6 
Доброта 10.8 
Працьовитість 9.6 
Професіоналізм 9.5 
Інтелігентність 5.3 
Приваблива зовнішність 5.1 
Спеціальний аналіз свідчить, що найчастіше зустрічається комбінація тих властивостей,  що високо 

ціняться молодими людьми, як-от: розум, впевненість у собі і цілеспрямованість. У такому поєднанні 
віддзеркалена певна соціально-психологічна характеристика особистості. Звертає на себе увагу те, що 
невелика частка опитуваних відзначила обов'язковість, працьовитість, професіоналізм, тобто якості, 
необхідні для отримання успіху в системі суспільних відносин. 

Зовсім малим є відсоток тих респондентів, які обрали такі якості, як інтелігентність, професіоналізм, 
працьовитість, доброта. 

Дуже цікаве поєднання якостей можна було спостерігати у відповідях студентів-журналістів, які при 
ранжуванні якостей на перше місце ставили впевненість у собі і цілеспрямованість, а розум, доброту, 
інтелігентність – на останнє. Саме тому дуже вчасними, на наш погляд, є вивчення молодими 
журналістами таких предметів, як журналістська етика, правові норми журналістської діяльності, 
психологія, культурологія. Тішить і той факт, що в інституті журналістики вже стало традицією 
проведення різноманітного роду конференцій, спрямованих на підвищення професійної і особистої 
культури журналістів. Приділяється увага також і вивченню зарубіжного досвіду. А такі акції, як вечір, 
присвячений пам'яті загиблих журналістів або “Журналістська весна”, нікого не залишають байдужими і 
навчають молодих журналістів розумному, доброму, вічному. 

Проведений аналіз дозволяє зробити ряд висновків. Вони полягають у тому, що, передусім можна 
говорити, швидше, про наступність, ніж про кризу цінностей і особливу меркантильність молодої 
генерації. Особливо це виявляється в близькості тих базових цінностей, які мають особливу вагу в житті і 
до яких потрібно прагнути обов'язково, а не жертвувати ними. Разом з тим, виявлене певне зрушення в 
оцінці того, в яких умовах і як реалізувати свої життєві плани. Молоді люди демонструють явний відхід 
від колективістсько-патерналістичного типу свідомості. Орієнтиром для них все частіше служить 
головний постулат модних умов утилітарного індивідуалістичного західного типу свідомості - "Людина 
сама собі, що хоче, те і робить". 

І це надає сучасній молоді значно більше самостійності, серйозності, відповідальності, ніж 
представникам старшої генерації в їхні молоді роки. 

Викликає деякі побоювання ситуація в середовищі російського студентства, де поряд із надто 
високими показниками по вживанню наркотиків, спиртних напоїв й інших форм девіантної поведінки, 
має місце явна агресія і злоба щодо створеного суспільно-економічного становища. 



Іванова Т.В. Культурологічний аспект як сучасний підхід у професійній підготовці майбутнього вчителя 

 11

Опитування показало, що поширена думка про тотальну аморальність нашої молоді також дуже 
перебільшена. Однак, хоча соціально-економічна ситуація зворушила невелику частину юнаків і дівчат, 
їхнє надто толерантне відношення до таких негативних явищ, як хабарництво, використання сексуальних 
зв'язків у власних цілях і особливо вживання наркотиків, викликає тривогу. 

В описі бажаної структури молодь звичайно акцентує увагу на американських якостях особистості, 
таких, як цілеспрямованість, впевненість у собі, почуття гумору, відсуваючи назад такі якості, які якраз 
більше цінує старша генерація, як-от: чуйність, доброта, вихованість, інтелігентність. Аналізуючи це 
явище, не треба поспішати з категоричними висновками на захист старшої генерації. На наш погляд, 
необхідно зробити знижку на певний максималізм молодої генерації, на агресивне впровадження в нашу 
свідомість американської культури і американського способу життя, а також на хворобі економічного, 
культурного і соціального зростання, які переживає наша країна в цей складний для нас період. 

 
Матеріал надійшов до редакції 5.09.2000 р. 

Иванова Т.В. Культурологический аспект как современный подход к профессиональной подготовке 
будущего учителя. 

На основании результатов эмпирического исследования среди молодежи Украины и России 
анализируется проблема жизненной цели современного молодого человека, а также его эмоционально-

ценностная сфера. 

Ivanova T.V. Cultural Aspects as a modern Approach in Professional Training of a Future Teacher. 

On the basis of the results of empirical investigations among Ukrainian and Russian Youth the author analyses 
the problem of modern young man’s aim in life, as well as emotional and value sphere. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ  МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ 

Розглядаються результати дослідження професійно-педагогічної спрямованості майбутніх вчителів, 
зокрема, аналізується мотиваційна сфера першокурсників, задоволеність студентами педагогічною 

професією під час практики, чинники професійного становлення педагога. 

В умовах розбудови національної системи освіти особливого значення набуває проблема формування 
професіоналізму особистості та діяльності майбутнього педагога. Цей процес відбувається під впливом 
ряду об’єктивних (якість одержаного виховання і освіти на всьому педагогічному маршруті з дитинства у 
професію, соціально-економічні умови життя й діяльності, стан психолого-педагогічної науки) і 
суб’єктивних чинників (талант і здібності студента, його спрямованість, відповідальність, 
компетентність, майстерність чи умілість при розв’язанні педагогічних задач). Закон України “Про 
освіту”, Цільова комплексна програма “Вчитель” поставили перед вищими педагогічними закладами 
освіти  серйозні вимоги щодо  професійної підготовки сучасного вчителя.  

Проте  результати  наукових досліджень  (Демінцев А.Д., Н.В.Кузьміна, Кухарев Н.В. та ін.)  свідчать 
про наявність дефіциту професіоналізму у середніх закладах освіти, Серед досліджених 1500 педагогів за 
рівнем продуктивності  високопродуктивні становлять 1,5 %,  продуктивно працюючі – 15,1%, середньо 
продуктивні – 59,1%, малопродуктивні – 24,2% [1]. Наведені дані  підтверджує актуальність проблеми 
професійної підготовки вчителя-вихователя. 

Одним з найважливіших показників професіоналізму  особистості й діяльності педагога виступає  
педагогічна спрямованість. Проаналізуємо динаміку педагогічної спрямованості майбутніх учителів, яка 
істотно впливає на формування їх професійних якостей.  Професійна спрямованість, на думку 
Б.Ф.Ломова, “…виступає як системоутворююча властивість особистості, що визначає її психічний склад” 
[3]. Ця характеристика досліджувалася  багатьма вченими (С.Л.Рубінштейн, О.М.Леонтьєв, Б.Г.Ананьєв, 
Н.В.Кузьміна, В.О.Якунін та ін.) з позиції  загальної теорії систем. Саме ця властивість характеризує цілі, 
мотиви, інтерес до педагогічної професії, ставлення особистості до різних напрямів педагогічної 
діяльності. 

У процесі дослідження  розглядалися такі складові професійної  спрямованості майбутніх педагогів: 
показники рівня розвиненості мотиваційної сфери, педагогічних здібностей, індекс та чинники 
задоволеності педагогічною діяльністю. В експерименті брали участь близько 600 студентів 1 –5 курсів 
Житомирського педагогічного університету імені І.Франка. Аналіз проводився упродовж п’яти років під 
час організації різних видів педагогічної практики за допомогою науково-педагогічних методів: 
спостережень, бесід, анкетування, самооцінки, рейтингу. Опитувальний лист містив три смислові 
розділи: перший – питання, пов’язані з аналізом мотиваційної сфери студентів; другий – питання, 
пов’язані з виявленням ступеня задоволеності педагогічною діяльністю у період практики; третій – 
питання, які допомогли визначити чинники, що спричинюють чи не спричинюють успішне професійне 
становлення педагога. 

Відповідно до логіки дослідження розглянемо особливості мотиваційної сфери студентів. Остання 
являє собою сукупність стійких мотивів, що мають певну ієрархію і виражають спрямованість 
особистості. Мотив – це те, що спонукає людину до діяльності і стає внутрішньою силою поведінки. 
Стимул є зовнішнім впливом, який зумовлює почуття, потреби, схильності, інтереси особистості. Він 
стає реальною спонукальною силою, коли перетворюється у мотив. Для вияву мотиваційного чинника у 
виборі педагогічної професії була використана методика прихованої позиції опитуваного стосовно своєї 
професії та анкета для визначення професійної придатності абітурієнтів [4]. За результатами дослідження 
виділені найбільш значущі мотиви, які були об’єднані у чотири групи.  

1.Загальносоціальні мотиви, змістом яких є усвідомлення суспільних потреб, інтересів, соціальної 
значущості професії вчителя. 

2. Навчально-пізнавальні, безпосередньо пов’язані з навчальною діяльністю, що відображають  
ставлення студентів до процесу пізнання. 

3. Професійні мотиви: вища педагогічна освіта розглядається як підґрунтя для набуття високої 
професійної кваліфікації. 

4. Мотиви соціальної ідентифікації – ступінь впливу на вибір педагогічної професії батьків, учителів, 
друзів тощо. 

5. Утилітарні -  мотиви власного благополуччя. 
Дослідження мотиваційної сфери першокурсників свідчить про те, що ними на перший план 

висуваються професійні мотиви (49,4%): інтерес до учительської праці, любов до дітей, бажання 
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спілкуватися з ними, сприяти їх розвитку, На друге місце ставляться навчально-пізнавальні мотиви 
(37,5%), спрямовані на розширення кругозору майбутніх учителів, підвищення рівня фахових знань та 
умінь, бажання розвинути свої здібності, збагатити ціннісні орієнтації. Третина студентів головною 
спонукальною причиною назвала соціальні мотиви (31,2%), пов’язані з усвідомленням  соціальної 
значущості праці вчителя, вищої освіти, потреби виховувати молодь. Частина студентів (25%) обрала 
професію вчителя під впливом улюбленого педагога, батьків-вчителів, керуючись прагненням 
наслідувати їх. Незначна кількість студентів висунула мотиви власного благополуччя (вибір професії 
випадково або через збіг обставин). 

Отже, у педагогічній спрямованості майбутніх учителів переважають професійні мотиви, пов’язані зі 
специфікою педагогічної діяльності.  

Експеримент, проведений на матеріалі різних зарубіжних [5] та вітчизняних  вищих навчальних  
закладів, виявляє  наступну тенденцію: найбільш задоволені майбутньою професією першокурсники. Це 
може бути пояснено тим, що при оцінюванні  студенти спираються, як правило, на свої ідеальні уявлення  
про майбутню професію у перший рік навчання. 

Аналіз мотиваційної сфери водночас відображає потреби особистості, які є основою задоволеності 
вчительською професією, і характеризує силу емоційного ставлення до неї майбутніх педагогів. Чим 
більше привабливості у своїй професії вбачає студент, тим успішніше він вирішує професійні завдання і 
тим стійкішим є його ставлення до майбутньої діяльності.  

Дослідження мотиваційної сфери студентів допомогло проаналізувати динаміку педагогічної 
спрямованості за результатами різних видів практики (неперервної, навчаючої, стажерської). 
Вимірювався насамперед індекс задоволеності педагогічною діяльністю практикантів – J, який 
змінюється у межах від –1 до +1. На ІІ, IV, V курсах цей показник відповідно змінювався: J = 0,41; J = 
0,56; J = 0,6, що свідчить про наявність тенденції до підвищення рівня задоволеності обраною професією. 

Однак індекс задоволеності не містить ніякої інформації стосовно того, чому студенти задоволені чи 
не задоволені своєю діяльністю, Результати опитування за методикою полярних профілів дали змогу 
оцінити мотиви задоволеності практичною роботою. Після кожної практики студентам пропонувалися 
шкали, які вміщували два ряди відповідей, побудованих за принципом протилежності. Обчислюючи 
полярні шкали, ми змогли визначити коефіцієнт значущості (КЗ) за кожним пунктом шкали, який 
змінюється у межах від –1 до +1. Оцінювалися такі показники: характер педагогічної роботи (її 
різноманітність); можливість застосовувати на практиці здобуті знання; відповідність роботи 
характерові, здібностям; рівень методичної допомоги; відповідність роботи знанням та умінням; 
необхідність творчого підходу у роботі; потреба у спілкуванні з дітьми; рівень підготовленості; розвиток 
активності дітей; психологічні умови практики; психологічний клімат у педагогічному колективі школи; 
міжособистісні стосунки студента  з вчителями та учнями; ступінь самостійності у роботі студента; 
дидактичне забезпечення навчального процесу; умови праці; рівень фізичної напруги. 

Проаналізуємо одержані результати, На задоволеність неперервною практикою студентів ІІ курсу 
вплинули такі чинники, як безпосереднє спілкування з дітьми (КЗ =0,38), творчий характер педагогічної 
праці (0,33), можливість застосовувати здобуті знання на практиці (0,31), активність дітей (0,26), 
відповідність роботи характеру, здібностям студента (0,26; 0,22), різноманітність форм виховної роботи 
(0,2). 

Разом з тим, студенти відчули недостатній рівень знань та практичних умінь, необхідних для 
навчально-виховної роботи з дітьми, відсутність досвіду. Вони мали певні труднощі у спілкуванні  з 
учнями, в організації виховних заходів, стимулюванні ініціативи, активності дітей. Студенти глибше 
усвідомили необхідність опанування теоретичними знаннями й уміннями, розвитку своїх потенційних 
можливостей, інтересів.  

На старших курсах порівняно з другим відповідно до зростаючого індексу  задоволеності значно 
збільшилися такі показники: можливість здійснювати творчий підхід до педагогічної діяльності (0,76), 
можливість вчити й виховувати дітей (0,73), реалізація своїх індивідуальних здібностей (0,65), надання 
достатньої самостійності під час практики (0,61). Зріс рівень знань та умінь студентів (0,59) порівняно з 
молодшими курсами.  Вони відчули доброзичливе ставлення (0,43) з боку вчителів та учнів. 

Однак, крім загальних тенденцій задоволеності практикантами своєю діяльністю, є відмінності 
педагогічних практик на IV та V курсах. Студенти IV курсу проходили практику переважно у міських 
школах, п’ятикурсники – у сільських.  При цьому частина випускників працювала за індивідуальними 
планами у північних районах – зоні, забрудненій внаслідок чорнобильської аварії. Всі ці обставини 
відобразились на рівні задоволеності практиками. Відзначимо, що частина показників на випускному 
курсі нижча порівняно з четвертим, хоча загальні тенденції залишаються незмінними. Так, при наявності 
загалом сприятливого  середовища у сільських школах (0,28) рівень методичної допомоги з боку 
вчителів нижчий, аніж такий само показник у міських (0,16 проти 0,43). Випускники, які працюють по 
одному або кілька чоловік у віддалених районах області на робочих місцях, відчувають  велику потребу 
у кваліфікованій  методичній допомозі за фахом. Періодичні  консультації викладачів  університету лише 
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частково задовольняють ці потреби. У північних районах області студенти мають прогалини не тільки у 
знаннях методичного характеру, але й труднощі, пов’язані з недостатнім рівнем підготовленості дітей, 
відсутністю  у частини школярів  інтересу до навчання,  їх пасивністю у позакласній роботі (0,08), як 
наслідку незадовільного стану здоров’я дітей  радіаційної зони контролю. 

Проте студенти, які працювали у сільських школах, відзначають  сприятливіші умови для вивчення 
дітей, викладання предмету, здійснення індивідуального підходу у педагогічному процесі, На 
випускному курсі збільшується вагомість таких показників, як можливість закріплення теоретичних 
знань на практиці, розвитку педагогічних умінь та навичок, набуття методичної підготовленості.  
Студенти мають більше змоги застосовувати різні форми та методи навчально-виховної роботи, 
врахувавши індивідуальні особливості дітей, сприяти розвиткові їх психічних властивостей, тобто уваги, 
мислення, пам’яті, стимулювання активності, самостійності вихованців. Практиканти на вищому рівні 
оволодівають уміннями аналізувати, моделювати, проектувати, конструювати, регулювати, 
організовувати педагогічний процес.  

Водночас студенти виділяють загальні чинники, які викликають  незадоволеність у період практик: 
складні умови праці вчителя у міських школах – перевантаженість великою кількістю учнів, що не дає 
змогу доброякісно, систематично проводити як навчальну, так виховну і позакласну роботу; недостатня 
матеріальна база, обмежена кількість  сучасного дидактичного забезпечення навчального процесу 
(-0,05).Все це викликає фізичну напругу, перевтому вчителя (-0,12). Результати практики свідчать про 
глибинне усвідомлення випускниками специфіки й труднощів педагогічної професії. 

Таким чином, у процесі підготовки вчителя-вихователя спостерігається подальший розвиток його 
мотиваційної сфери і професійної спрямованості загалом. Основними спонукальними причинами вибору 
і здобуття педагогічної професії є такі: по-перше, сам процес педагогічної праці, як джерело її 
внутрішньої задоволеності, який характеризується творчим підходом, різноманітністю, можливістю 
виховувати, навчати дітей, молодь; по-друге, сприятливе професійне середовище,  в якому майбутні 
вчителі одержують  моральну та методичну допомогу і підтримку; по-третє, можливість виявити свої 
індивідуальні властивості, потреби. Головний висновок за результатами практик полягає в тому, що має 
бути відповідність між професійними якостями, знаннями, уміннями та вимогами до вчительської 
професії. 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У КОНТЕКСТІ НОВОЇ ВИХОВНОЇ ПАРАДИГМИ  

У статті розглядаються науково-теоретичні та методологічні засади проблеми формування 
відповідальності особистості у контексті створення нової освітньої та виховної парадигми в 

українській державі. 

Панівна протягом невдалого комуністичного експерименту марксистська парадигма у науковому 
мисленні спричинила до кардинальних деформацій, зокрема у педагогічній теорії та реальній виховній 
практиці. Очевидно, результати такої діяльності будуть позначатися на вихованні ще ціле десятиліття. 
Глибоко правий академік АПН України В. Кремень, коли підсумовує, що результатом експерименту у 
минулому СРСР (у виховній галузі) вдалося сформувати "уніфіковану особистість" з притупленим 
почуттям відповідальності [1:341]. Природно, що такою особистістю легше маніпулювати, а 
патерналістські засади держави щодо кожного індивіда не стимулювали розвитку саме тих якостей, яких 
вимагає народжуване ринкове  середовище. 

Все ж причини ще кризових явищ у виховній сфері, мабуть, варто шукати десь у другій половині XIX 
століття, коли запанувала технократична парадигма розвитку світової цивілізації у науці. Саме така 
парадигма на зламі Ш тисячоліття призвела до небаченого злету у різноманітних виробничих 
технологіях. Проте і на Заході, і в пострадянському просторі досить відчутною є тенденція відчуження 
старших і молодших, близьких. А затяжна глобальна тотальна економічна криза в Україні, очевидно, 
додає ще й становлення бездуховності, байдужості, жорстокості у молодих людей. Про пагубні наслідки 
технократичного підходу у науці ще на перетині XX століття попереджували В.Лосєв, М.Бердяєв, трохи 
згодом - В.Вернадський. Останній, обстоюючи феномен ноосфери, справедливо доводив, що дотримання 
рівноваги, гармонії душі можливе лише за умови сформованості сфери розуму. 

Саме така людина, на думку Володимира Івановича, здатна відтворювати рівновагу з природнім 
середовищем, та власну залежність від Всесвіту. Отже, йдеться передовсім про заміну технократичної 
парадигми у мисленні, а марксистської у виховній галузі, - гуманістичною, особистісно  орієнтованою. 
За такої парадигми у центр Всесвіту ставиться людина гуманна, здатна сприймати реальність не лише 
розумом, а й серцем. 

Зазначимо, що засади гуманістичної виховної парадигми започатковані одночасно і на Заході, і на 
Сході. Західні дослідження особистості, що самоактуалізується, репрезентовані перш за все у роботах 
А.Маслоу, К.Роджерса, В.Франкла, Е.Фромма. Важливо й те, що одночасно із західними психологами 
(незалежно від них) до такого феноменального розуміння імпліцитно підійшов видатний український 
педагог-гуманіст В.Сухомлинський. Саме поєднання практичної діяльності з науковими пошуками 
дозволило йому поставити у центр людську особистість ("Людина неповторна", "Людина - найвища 
цінність", "Вірте в людину" та ін.). 

Проте для В.Сухомлинського людина є не лише самоцінністю, а й має з ранніх років пізнати на 
емоційно-естетичному рівні складність своїх зв'язків із природнім світом, а також - причини виникнення 
дисгармонії у цьому непростому і надто ніжному природному середовищі. Отже, йдеться про 
громадянську відповідальність та про шляхи її формування у шкільному віці як на емоційно-
мотиваційному, так і на практично-когнітивному рівнях. 

Надто важливим, на наш погляд, є близькі висновки, зокрема В.Сухомлинського і В.Франкла щодо 
критеріїв виміру відповідальної особистості. Зокрема, В.Франкл такими вважає здатність індивіда до 
трансценденції. Вона дозволяє людині відчувати докори сумління і, тим самим, слугує регулятором не 
лише ретроспективної, але й перспективної відповідальності. В. Сухомлинський у зв'язку з цим вводить 
(чи не вперше у тодішньому СРСР) поняття духовності  у систему виховання. Регулятивним механізмом 
відповідальності, точніше самовідповідальності, особливо у старшокласників, виступають почуття 
обов'язку, сорому, "мук совісті". Апробувавши власну систему формування особистості, вчений перекон-
ливо довів, що саме совість, особливо докори сумління вихованця, слугують тим регулятором, який 
забезпечує йому оптимістичне світосприйняття та розуміння істини, добра і краси як серцевини загаль-
нолюдських цінностей. Це, у свою чергу, застерігає юних від неадекватних вчинків, дій, котрі б 
спрямовувалися проти конкретної людини, проти всього живого. Очевидно, мірою відповідальності за 
таких умов виступає духовність. Остання дозволяє підтримувати екологічну рівновагу душі юної 
особистості, що, у свою чергу, підтримує розвиток принципу наступності поколінь. Саме він, на наше 
переконання, порушився в результаті комуністичного експерименту і затримує подальший розвій у 
виховній галузі. 

Короткий аналіз засвідчує, що громадянська відповідальність є чи не найгострішою проблемою у 
сучасній науці та у шкільній практиці. Під такою ми розуміємо здатність учнів, особливо у старшому 
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шкільному віці, взаємозалежно поєднувати свої права і обов'язки, свідомо формулювати 
самозобов’язання щодо включення у різноманітні види діяльності та здатність утверджувати гуманні 
взаємини з батьками, вчителями, ровесниками для самоствердження, самореалізації у життєтворчості. 
"За допомогою відповідальності, - справедливо доводить академік АПН України І.Бех, - формується і 
через неї виявляється зв'язок людини з навколишньою дійсністю, виникає їх цілісність "[2:126]. Отже, 
саме відповідальність дозволяє гармонізувати, цементувати розвиток якостей старшокласників у 
системну цілісність, що, в свою чергу, утверджує їхню здатність до прогнозування наслідків власної 
пізнавальної та різнобічної  громадсько-корисної діяльності. 

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

Ціннісно-орієнтаційний компонент дозволяє виявити певну систему загальнолюдських і 
національних цінностей, як складників культури. До таких загалом варто віднести самоцінність 
конкретної людини, її життя, здатність учнів захоплюватися красою живого, вчинками доброчинної 
діяльності, гуманного ставлення один до одного, розуміння доцільності добротворчої, 
розумноперетворювальної діяльності людських спільнот та ін. 

Загалом у вітчизняній педагогічній науці природа загальнолюдських цінностей є структурованою 
(І.Бех, А.Бойко, О.Савченко, О.Сухомлинська та ін.). Для нас особливо важливим у цьому контексті є 
здатність підлітків та юнаків на основі рефлексії засвоювати загальнолюдські, національні цінності як 
складники культури. Проте у реальному виховному процесі виявляється суперечність між потребами 
сучасного ринку у молодих людях та вміннями адекватно оцінювати себе, своє особистісне зростання, 
власні якості та відсутністю (точніше, майже відсутністю) такої науки у шкільному курсі. Наше опи-
тування старшокласників елітних закладів Житомирщини засвідчує, що учні значно впевненіші у 
власних намірах, якщо ті пов'язані з майбутньою професійною діяльністю. Простіше кажучи, вони, 
майже всі знають, чого хочуть досягнути у житті. І навпаки, старшокласники невеликих (сільських) шкіл, 
на жаль, відмовчуються...На Житомирщині ситуація ускладнюється ще й тим, що чимало вихованців з 
північних районів навчаються у зоні напівжорсткого радіологічного контролю. У них чітко виявляється 
суперечність між оптимістичним світосприйняттям і складнощами його формування у зв'язку з наявними 
ознаками постчорнобильського синдрому. Тому  надто важливим у цьому стосунку є формування у них 
почуття здорового глузду, як доцільного способу відображення та оцінки власних дій, вчинків, 
соціальних явищ тощо. Очевидно, має відродитися “Практична психологія старшокласника”, як 
навчальний курс, який викладався у дореволюційних навчальних закладах. Природно, що учні також 
потребують психорелаксації. Саме завдяки цьому старшокласники будуть здатні засвоювати екосентеції, 
відчуття екозахищеності (чи еконезахищеності), екодомінанти, тобто те, що завдяки рефлексії стає у 
своїй сукупності здоровим глуздом. 

Все ж для успішного формування ціннісних орієнтацій важливим є розвиток, передовсім у підлітків і 
юнаків, позитивної мотивації. Йдеться перш за все про соціальні й особистісні спонукальні чинники. 
Відомо, що до діяльності спонукають смислоутворюючі мотиви. Не вдаючись до детального аналізу, все 
ж зазначимо, що розвитку мотивації громадянської відповідальності не завжди сприяють певні чинники. 
Зокрема, навчальна діяльність чималого загалу, особливо учнів міських шкіл, не поєднується з 
громадсько-корисною, трудовою. Наше дослідження [3] довело необхідність поетапного формування від-
повідної мотивації. У молодших школярів важливо розвивати мотиви захоплення красою природи, і 
разом з тим - почуття опіки над живими рослинами, тваринами. Підлітків і юнаків спонукають до діяль-
ності саме ті її види, котрі дозволяють їм розвивати почуття дорослості (щеплення дерев у саду, 
вирощування нових видів дерев, кущів, квітів з метою їх реалізації на ринку). Досвід діяльності окремих 
шкіл у позанавчальний час засвідчує, що в умовах, наближених до ринку, старшокласники прагнуть 
розвивати мотиви самоствердження, самовираження й самореалізації.  

Когнітивний компонент громадянської відповідальності потребує аналізу тих складників, які  
віддзеркалюють сутність прав і обов'язків школярів як особистостей. Природно, що цьому сприяє 
оволодіння підлітками основами права на уроках. Проте ці знання не завжди стають уміннями. 
Демократизація соціальної сфери породжує цілу низку проблем, пов'язаних, перш за все, з формуванням 
тих вмінь, які визначаються нами як суб'єкт-суб'єктні. 

Йдеться про здатність юнака чи дівчини толерантно відстояти свою точку зору, вміння переконати 
опонента у розмові на гостру тему, а також розвитку тих якостей, які виявляють терплячість, співчуття та 
ін. Отже, виникає потреба у розвитку практичного компонента. Він передбачає формування суб'єкт-
об'єктних та суб'єкт-суб'єктних вмінь. Природно, що вищеназвані вміння формуються у навчальній 
діяльності. 

Проте чимале поле діяльності, особливо у північних районах Житомирщини лежить у сфері дії 
шкільних груп краєзнавчого спрямування. Йдеться про збереження історичної пам'яті про життя і діяль-
ність людей у селах, котрі відселені у чисті зони України. Серед поліщуків у цих селах було чимало 
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талановитих людей, які володіли промислами та ремеслами. Тому члени пошукових груп з навколишніх  
шкіл складають  “Карти промислів і ремесел”, виявляють самобутніх неординарних особистостей, які 
народилися у цих місцевостях, для наступних поколінь. 

Особистісний компонент відповідальності передбачає розуміння і виявлення кожним вихованцем 
власної неповторності, унікальності, власної відповідальності за все навколишнє на “малій батьківщині”. 
Особистісний компонент пов'язаний з глибоким розумінням старшокласниками власних потенційних, 
різнобічних можливостей з метою їх подальшої корекції та розвитку. Природно, що у цьому напрямку 
виховної галузі ще надто багато прогалин. 

Загалом коротко проаналізовані компоненти громадянської відповідальності в своїй сукупності 
віддзеркалюють сутність самого поняття. Природно, що їх формування у реальному навчально-виховно-
му процесі має свої суперечності, складнощі, засоби, форми, зв'язки. Все це потребує подальших 
експериментальних підтверджень. Проміжні результати засвідчують, що, за умови достатньої 
сформованості, громадянська відповідальність, найперше у старшому шкільному віці, дозволяє юнакам і 
дівчатам долучатися до навчання, праці та моделювати наслідки власної майбутньої життєтворчості. 
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ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 
ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ У ПЕДВУЗІ 

Аналізується категорія спрямованості як характеристика професійно-педагогічної підготовки вчителя. 
Розглядаються шляхи формування професійно-педагогічної спрямованості студентів педагогічного 

навчального закладу.  

Проблема підготовки вчителя у нашій молодій державі набуває з кожним роком особливого значення. 
Це зрозуміло, бо від підготовки вчителя залежить інтенсивність відтворення інтелектуального 
потенціалу майбутніх поколінь, їх місце у світовій спільноті. Мета, задачі та напрямки підготовки 
вчителів у вищій школі залежать від тих змін, що відбулись та відбуваються в соціально-економічному 
житті країни. Система освіти повинна своєчасно адекватно реагувати на такі зміни, що знайшло своє 
відображення у низці прийнятих програмних документів, серед яких Державна національна програма 
“Освіта (Україна ХХІ століття)”, Закон України “Про вищу освіту”. 

Процес підготовки вчителя, як кожна органічна система, підпорядкований дії принципів системності і 
цілісності, які пояснюють функціонування даного процесу і, водночас, є методологічною передумовою 
для його проектування з метою подальшого вдосконалення. 

Як цілісна система, професійно-педагогічна підготовка включає в себе базову та спеціальну 
підготовку. Базова підготовка – це стандартний мінімум у змісті підготовки вчителя: це знання найбільш 
тривалої чинності, які сприяють розвитку професійного мислення майбутнього викладача та його 
самоосвіти, бо кожен вчитель повинен відповідати загально-професійним вимогам, володіти сукупністю 
загальнолюдських цінностей особистості, педагогічними знаннями та вміннями, знаннями в галузі 
психології, методик викладання шкільних дисциплін тощо. 

Не менш важливою є спеціальна підготовка, яка орієнтується на профіль учителя-предметника. Ця 
підготовка є варіативною, найбільш чітко проявляється принцип професійно-педагогічної спрямованості. 
Цей принцип пронизує зміст підготовки вчителя будь-якого профілю у педвузі. 

Кожен компонент даної системи   виконує специфічні задачі, сукупне рішення яких забезпечує 
досягнення загальної мети – формування всебічно розвиненої в професійному плані особистості вчителя. 

Ці компоненти являють собою модель спеціаліста, яка знаходить свій відбиток у професіограмі, 
традиційно сформованій освітньо-кваліфікаційною характеристикою.  

Однак, проведені дослідження і дані практики свідчать про те, що рівень підготовки випускників 
педагогічних вузів не відповідає соціальним запитам суспільства. Це виявляється у суперечностях між 
творчим, новаторським характером педагогічної праці і репродуктивним характером навчальної 
діяльності студентів у системі вищої педагогічної освіти, між складністю професійних функцій вчителя і 
низьким рівнем готовності майбутніх учителів до їх практичного виконання. 

У вузівському навчальному процесі нерідко здійснюється роз’єднане за науками і навчальними 
предметами засвоєння знань і вмінь без орієнтування їх на предмет майбутньої педагогічної діяльності 
фахівця. Компоненти гуманітарної, спеціальної, психолого-педагогічної і методичної підготовки не 
завжди перебувають в органічному зв’язку один з одним. Вони засвоюються, а потім і існують 
паралельно, не сприяючи, а іноді навіть перешкоджаючи створенню єдиної професійно-спрямованої 
системи набутих знань і практичних вмінь. Частина знань, які даються в інституті, не будучи 
спрямованими на застосування в майбутній практичній діяльності, не включається в систему 
засвоюваного змісту освіти випускника і, як наслідок, губиться. 

Роз’єднаність, відсутність цілісної системи підготовки майбутнього спеціаліста звичайно ж негативно 
відбивається на рівні і якості останньої. 

Загальною незадоволеністю педагогів і теоретиків-учених, а також практиків пояснюється та 
зацікавленість, яка проявляється сьогодні до проблеми професійно і педагогічно спрямованого процесу 
навчання студентів, зокрема вчителів, у вузі. 

Різні аспекти вдосконалення педагогічної освіти вчителів розглядали: О.О.Абдулліна, А.П.Акімова, 
С.О.Архангельський, Ю.К.Бабанський, Л.С.Нечепоренко, Р.І.Хмелюк (шляхи вдосконалення 
загальнопедагогічної школи); З.І.Васильєва, Л.В.Кондрашова, В.О.Сластьонін, Л.П.Спірін, 
М.М.Тарасевич (підвищення якості підготовки вчителя); В.І.Лозова, М.Д.Нікандров, Є.І. Равкін 
(закономірності формування пізнавальної активності, самостійності, творчої професійної діяльності); 
Н.В.Кузьміна, О.І.Піскунов, О.І.Щербаков (творчі основи професійної підготовки майбутніх учителів); 
Ю.К.Васильєв, В.І.Гусєв (зміст і засоби, які сприяють підвищенню педагогічної майстерності вчителів 
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праці). Дослідження цих авторів вносять багато цінного у творчу розробку проблеми формування 
професійно-педагогічної спрямованості навчання. 

Однак, у цих, як і в багатьох інших працях, на жаль, не розглядається професійно-педагогічна 
спрямованість процесу навчання у вузі як засіб підвищення ефективності підготовки вчителів. Ця 
проблема існує як на загально-педагогічному, так і методичному (викладання окремих учбових 
дисциплін) рівнях. Невідкладна потреба розв’язання цієї проблеми педагогічної науки, відсутність часу 
для збирання повного обсягу фактологічного матеріалу для наступних педагогічних узагальнень 
пояснюють спробу розв’язання педагогічної проблеми на порівняно вузькому матеріалі. 

Кожна окрема сторона, а також кожна учбова дисципліна привносять у забезпечення професійно-
педагогічної спрямованості процесу підготовки спеціаліста у вузі свій особливий внесок. Разом з тим, усі 
вони і кожний окремо підпорядковані загальнопедагогічним закономірностям, що дозволяє виключити 
специфічне і особисте, а бачити загальне в окремому. Питання лише в рівні розглядання, а точніше, у 
виборі об’єкта і побудові відповідного даній науці предмета дослідження. 

Ми розглядаємо професійно-педагогічну спрямованість як характеристику процесу навчання 
студентів у педвузі, яка відображає його якості, що безпосередньо визначаються цілями підготовки 
спеціаліста даної педагогічної професії, тобто ступінь орієнтованості процесу на підготовку вчителя 
конкретної спеціальності у всій повноті його специфічних якостей. 

Професійно-педагогічна спрямованість передбачає, перш за все, творчу діяльність, яка спрямована на 
розвиток розумової діяльності, винахідливості, інтуїції, фантазії, нестандартного мислення майбутніх 
учителів. 

Комп’ютеризація, застосування новітніх технологій сприяють підвищенню загального рівня 
підготовки майбутнього вчителя, який, за словами А.Н.Дусавицького, здатний до самозмінення, до 
вдосконалення своїх здібностей. 

Особливе місце серед учбових дисциплін у підготовці вчителя будь-якої спеціалізації займають 
дисципліни суспільно-гуманітарного циклу, які містять у собі невикористані можливості в забезпеченні 
професійно-педагогічної спрямованості процесу навчання. 

Посиленню професійно-педагогічної спрямованості викладання вище зазначених дисциплін 
сприятиме приведення у відповідність цілей, методів і форм організації процесу навчання; орієнтація 
студентів в процесі викладання гуманітарних дисциплін на змістовне оволодіння загально-педагогічними 
знаннями та здібностями; узгодження понять, які паралельно вивчаються у курсах педагогічного циклу, 
спеціальних, загальнокультурних дисциплін. 

 Саме змістом навчання визначається якість підготовки спеціаліста, оскільки у змісті навчання 
передусім відображається науково-технічні досягнення, тенденції розвитку сучасного виробництва, 
вимоги, які вже склалися і будуть складатися, до рівня підготовки дипломованого спеціаліста з боку 
суспільства і самої системи освіти. 

Оптимізація системи підготовки вчителя полягає у максимальному наближенні змісту навчання в 
педагогічному вузі до змісту майбутньої професійної діяльності випускника педвузу у школі. 

Конкретизація знань, вмінь і навичок, які необхідні студентам у різноманітних сферах їх майбутньої 
професійної діяльності, здійснюється формуванням змісту навчального матеріалу. 

Урахування професійно-педагогічної спрямованості на рівні навчального матеріалу надає можливість 
враховувати як змістовний, так і процесуальний боки у навчанні гуманітарним дисциплінам студентів 
педвузу, яке відображає спектр підготовленості спеціаліста: інтелектуальний, професійний, 
загальнокультурний, спеціальний, креативний. 

Тому починати підготовку вчителя доцільно з оволодіння загальнопедагогічними знаннями, методами 
розв’язання творчих завдань, зокрема, на основі інтелектуальних ігор з використанням логіки, історії, 
літератури, ліричних та художніх творів. Майбутні вчителі повинні знати загальні методи розв’язання 
творчих завдань з елементами аналізу, синтезу, узагальнень та систематизації, пов’язаних з тісним 
поєднанням різних предметів, розгляду матеріалу з урахуванням міжпредметних зв’язків.  Майбутні 
вчителі повинні володіти загально-педагогічними уміннями, до яких відносяться інтелектуальні, 
професійні, загальнокультурні. 

Інтелектуальна підготовленість учителя визначається, перш за все, об’ємом понять, якими вчитель 
вільно оперує щодо повтору відомих зразків дій. Учителю необхідно мати навички робити аналіз, синтез, 
порівняння, виділяти загальне, особливе та одиничне. Професійний компонент передбачає готовність до 
педагогічного проектування організації навчально-виховного процесу, володіння студентами загально-
педагогічними вміннями: гностичними, конструктивними, організаційними. 

Загальнокультурна підготовленість характеризується, перш за все, культурою мови, спілкування, 
письма, а також колом читання, інтересів, естетичних потреб. 

Учителю конче потрібні комунікативні навички для повноцінного педагогічного спілкування з 
учнями, колегами, батьками. Бо, як визначає А.А.Леонтьєв, педагогічне спілкування має “професійний 
статус”. 
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Спеціальна підготовленість враховує знайомство з діловодством у школі, з економікою, вимогами до 
змісту і характеру праці учнів. 

Креативна підготовленість передбачає стійку мотивацію до передачі критично-осмислювального 
досвіду культурного розвитку людини та людства підростаючому поколінню, розвиток творчих 
здібностей, пошук інноваційних педагогічних проектів. Вирішення професійних задач має варіативний, 
вірогідний характер. 

Крім цього доцільно визначити ще й уміння встановлювати міжпредметні зв’язки. Ці уміння являють 
собою складний творчий набуток, який дозволяє вивчати досвід учителів щодо здійснення 
міжпредметних зв’язків, дозволяє аналізувати урок з цієї точки зору, планувати реалізацію 
міжпредметних зв’язків стосовно конкретної теми з предмету, навички розробки уроку, організації 
діяльності учнів на уроці з використанням знань і навичок з інших предметів. 

Доцільність міжпредметних зв’язків визначали педагоги різних епох: Я.А.Коменський, 
К.Д.Ушинський, а також провідні вчені та практики національної школи. Міжпредметні зв’язки 
сприяють вивченню, наповненню обсягу та змісту одного й того ж поняття різними дисциплінами, 
внаслідок чого утворюється нове знання про предмет, який несе в собі відомості декількох дисциплін 
[3:35]. 

У дидактичній теорії виділяють три основних групи міжпредметних зв’язків: змістовно-інформаційні, 
операційно-діяльнісні, організаційно-методичні. Найбільш явно міжпредметні зв’язки виявляються на 
змістовно-інформаційному рівні. Тут можна проаналізувати різні види зв’язків: фактичні, понятійні, 
теоретичні, ідеологічні. Встановлення та використання міжпредметних зв’язків дає змогу вчителю 
логічно використовувати навчальний матеріал, який в деяких випадках може дублювати вже окрему 
вивчену тему і викладати його в спрощеному вигляді. Зовсім інше відкривається вчителю, якщо матеріал 
випереджає суміжні дисципліни,   розділи. Це дає змогу вчителю конструювати вивчення навчального 
матеріалу на пропедевтичному рівні складності по відношенню до спеціальних дисциплін. 

Дотримання принципу міжпредметних зв’язків дає змогу вчителю упорядкувати змістовно-
інформаційні та організаційно-методичні зв’язки. 

Таким чином, професійно-педагогічна спрямованість як дидактичний принцип, який пронизує всі 
структурні компоненти процесу навчання також сприяє підвищенню якості підготовки вчителя у педвузі. 
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 ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ В ІННОВАЦІЙНИХ ЗАКЛАДАХ  ОСВІТИ 

У статті аналізується специфіка інноваційних закладів освіти у системі навчальних закладів сучасної 
української держави. Подається структура управлінських функцій у системі освіти. 

Поряд із традиційною школою у 90-і роки ХХ століття виникли її модифікації – спочатку школи з 
поглибленим вивченням окремих предметів, пізніше школи з профільними класами, і вже зовсім нові 
навчальні загальноосвітні заклади такі як: ліцеї, гімназії, коледжі, колегіуми, навчально-виховні 
комплекси (НВК), дитячі садки-школи, школи-вузи, приватні школи та школи-лабораторії, що 
ґрунтуються на принципах диференціації, гуманізації, гуманітаризації, індивідуалізації навчально-
виховного процесу. 

 Змінилася також форма власності навчальних закладів. Маємо державні, напівдержавні та приватні 
навчальні заклади. Ці навчальні заклади покликані  відтворити інтелектуальний потенціал нації, 
задовольнити соціально-економічні, юридичні, правові, культурні потреби суспільства.   

Як зазначала Софія Русова, “... нова школа кладе собі за головну мету – збудити, дати виявитися 
самостійним творчим силам дитини...” Ось чому сучасна загальноосвітня школа вимагає докорінних 
переосмислень парадигм навчання та виховання, освоєння прогресивних технологій, створення умов для 
самореалізації сутнісних сил особистості у різних видах творчої діяльності.  Реформування освіти, школи 
– це не стільки реформа методу, скільки реформа всього життя дитини, розширення можливостей 
компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху. 

Школа незалежної України переживає болісний процес відходу від тотальної уніфікації і 
стандартизації навчально-виховного процесу.  

Сучасна школа має виконувати соціальне замовлення особистості – бути конкурентноздатною в 
суспільстві з ринковою економікою, вміти планувати стратегію власного життя, орієнтуватися в системі 
найрізноманітніших, суперечливих і неоднозначних цінностей, визначати своє кредо і свій стиль.  

Змінилися не тільки навчальні заклади, але і сам учитель, який сьогодні усвідомлює, що без творчості 
в його професійній діяльності, яка спрямована на інтелектуальну активність і відображається у сплаві з 
науково-педагогічним мисленням, працювати  неможливо.   

Виникнення таких інноваційних навчальних закладів передбачає забезпечення умов для здобуття 
кожним учнем загальної освіти з урахуванням його інтересів, природних нахилів і здібностей, 
навчальних можливостей і життєвих планів.  

Ці навчальні заклади суттєво відрізняються від звичайної школи своєю специфікою діяльності. 
Поняття “специфіка” походить від  латинського specificus – що означає особливий, властивий даному 

предмету, явищу; істотні ознаки, що відрізняють один об`єкт від іншого[1]. 
Схема 3. 

Структура функцій управління розвитком інноваційного закладу освіти 
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Специфіка інноваційної діяльності навчального закладу залежить також від його стратегії, в якій 
повинні бути реалізовані різні функції, для яких використовуватимуться різні методи. Щоб окреслити ці 
функції необхідно уявити об`єкти управління. Цими об`єктами  виступає інноваційна діяльність 
колективу школи. Залежно від того, де здійснюється ця діяльність, можна окреслити нововведення: у 
початковій школі, в основній школі, у старшій школі, в управлінні господарською діяльністю тощо. 
Структурні функції управління розвитком школи можна зобразити у схемі (Див. схему 3). 

Цей перелік можна було б продовжити за рахунок нововведень: у змісті освіти, його організації і 
технологіях, у кадровому, матеріально-технічному, інформаційному забезпеченні [2]. 

У школах нового типу в Україні здійснюється пошук не тільки нових інформаційних технологій, а й 
нових систем навчання.  

Основною фігурою навчально-виховного процесу в школі є вчитель. І тому необхідною умовою 
формування його творчого потенціалу  є створення такого творчого середовища, яке дає можливості його 
розкриттю.  

Не кожний учитель позитивно ставиться до педагогічних нововведень, більшість з них не мають 
чіткої уяви про інноваційні технології навчання. Ті, хто визнає і певною мірою розуміє, недосконало 
ними володіють, не вміють їх модернізувати залежно від ситуації, а в разі потреби – самостійно 
розробляти окремі  фрагменти. 

Сьогодні у визначенні поняття технології навчання існує багато позицій.  За характеристикою 
японського вченого Т.Сакамото, педагогічна технологія навчання – це впровадження в педагогічну 
практику системного способу мислення, який можна по іншому назвати “систематизація освіти” або 
“систематизацією класного навчання”. 

На думку американських учених, педагогічна технологія – це не просто дослідження в сфері 
використання технічних засобів навчання, або комп`ютерів, це дослідження з метою виявлення 
принципів і розробки прийомів оптимізації освітнього процесу шляхом аналізу факторів, які підвищують 
освітню ефективність, та шляхом конструювання і застосування прийомів і матеріалів, а також за 
допомогою оцінки використання методів. 

Вітчизняні вчені  бачатьпедагогічні технології як певний порядок, логічність і послідовність викладу 
змісту навчання у відповідності до поставленої мети, це певною мірою алгоритмізація спільної праці 
вчителя і учнів у процесі навчання, узгодженість їх взаємодій і відносин. 

В.О.Сухомлинський вважав, що педагогічні ідеї стимулюють вихователя аналізувати особисту 
діяльність, що, у свою чергу, породжує прагнення творчо втілювати задуми в реальний виховний процес. 
“Питання, що запалює іскру творчості, виникає тоді, коли ти бачиш свою справу, свою працю, 
результати своєї праці кращими, ніж вони є зараз, коли тобі не дає спокою думка, чому твої зусилля не 
приводять до того, до чого вони повинні привести?”. І тут же дає відповідь: “По-моєму, у творчій праці, 
що наближається до мистецтва. Це наближення – в майстерності... ”[4]. 

Щоб збільшити кількість учителів, які прагнули б активно впроваджувати інноваційні технології, 
необхідно визначити причини і фактори, які можуть підвищити схильність особистості вчителя до 
нововведень. Їх багато, але можна виділити найважливіші з них: 

− фактор часу: динамічність розвитку суспільства, зміни у ньому впливають на швидкість 
впроваджуваного; 

− суспільний клімат, який стимулює інноваційні процеси, виступає умовою для його зростання; 
− оцінюючий компонент, що визначає новаторство як зростаючу цінність у суспільстві; 
− мета нововведень, що виходить із потреб людини і яка чітко визначена у Законі “Про загальну 

середню освіту”; 
− методика впровадження нового, коли існує тиск “зверху” та нав`язування змін ззовні; 
− мотивація вчителя: нове сприймається з задоволення власної потреби у професійній діяльності; 
− завдання школи, яке полягає у вихованні молодого покоління, готового до перетворення 

суспільства; 
− ризик, який зводиться до мінімуму, коли інновації набувають функції звільнення людини, 

збільшує її творчий потенціал [4]. 
До факторів, що активізують творчу діяльність учителя,  можна віднести ще й такі: віковий фактор    

(молоді вчителі більш активно впроваджують інноваційні технології); шкільне мікросередовище; творчі 
групи вчителів; особливості власного характеру; ефективність отриманих результатів; підтримка 
адміністрації та  батьків; готовність учнів до співтворчості; система заохочень; матеріальні стимули 
тощо. Ці фактори одночасно виступають і умовою активності вчителів щодо розгортання модернізації 
освіти взагалі. 

Щодо творчої педагогічної діяльності вчителя,  можна розглядати таки рівні як: 
− репродуктивний (учитель володіє основами теоретичних знань, вміє працювати за зразком та 

індивідуальними особливостями учнів);  
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− раціоналізаторський (учитель на основі аналізу та власного досвіду знаходить шляхи 
раціоналізації своєї діяльності, удосконалює і модернізує методи і засоби);  

− конструкторський (учитель знаходиться у постійному творчому пошуку нових форм і методів 
навчання і виховання); 

− новаторський (шляхи, методи і засоби  педагогічної діяльності становлять цілісну систему, що 
забезпечує психолого-педагогічні умови активної життєвої діяльності. Створена система відрізняється 
новизною, оригінальністю та високою результативністю) [5]. 

Педагогічна творчість учителя, що працює в інноваційному режимі,  повинна бути наділена такими 
рисами:  оригінальністю думки, ініціативністю, наполегливістю, високою самоорганізованістю і 
самовдосконаленістю, потягом до нового, вмінням відкинути звичайне, шаблонне тощо.   

Професійна діяльність учителя, як ніяка інша потребує від нього безперервного самовдосконалення та 
поповнення знань. Тому цільовою функцією самоосвіти вчителя є всебічний розвиток особистості 
педагога для високої якості навчання та виховання учнів. 

Самоорганізованість та самовдосконалення  вчителя здійснюється через педагогічну самоосвіту, яку  
можна визначити як опосередковане практикою розширення набутих у вузі знань, творче засвоєння 
вчителем своєї професійної ролі з метою її адекватного виконання. Базовими та провідними в організації 
педагогічної самоосвіти є принципи: а )  формування установки на самоосвіту;  б )  педагогічного 
аналізу;  в )  планування;  г )  комплексності; д )  контролю та самоконтролю. 

Рівень розвитку і масштаб особистості вчителя значною мірою визначають ту роль, яку він відіграє в 
педагогічному спілкуванні з учнями. Подібне поле дає можливість встановити, в яких точках ви 
знаходитесь, до яких меж ближче і в які точки бажано було б переміститися. 

У процесі самовиховання педагога залежно від його індивідуального розвитку умовно можна 
виділити три рівні. Перший -  подолання існуючих (виявлених у процесі самопізнання) особистих 
недоліків. Другий  рівень пов`язаний із утвердженням професійно значущих якостей особистості 
вчителя, які ще не стали “другою натурою”. Третій, найвищий якісний рівень самовиховання, 
характеризується вдосконаленням існуючих позитивних якостей особистості. Розрізняти всі ці рівні 
необхідно для того, щоб зосередити зусилля на актуальних завданнях власного розвитку [6].   

Суспільство покладає надію на молоде покоління вчителів, які прийдуть до закладів освіти, будуть 
мати самостійну думку, власну позицію, зможуть набуті знання передати учням і бути авангардом 
педагогічних інноваційних технологій ХХІ століття.  
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Федорова Н.Ф. Творческая деятельность учителя в инновационных учебных заведениях. 

В статье анализируется специфика инновационных учебных заведений в системе учебных заведений 
украинского государства. Представлена структура управленческих функций в системе образования. 

Fedorova N.F. Teacher’s Creative Activity at the Innovational Education Institutions. 

The article analyses specific features of innovational educational institutions in a modern Ukraine state. The 
author gives a structure of management functions in the educational system. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

У статті аналізуються головні чинники та особливості професійного відбору майбутніх педагогів для 
системи освіти в сучасній українській державі. 

Суперечноті між новими соціально-економічними умовами та традиційною системою педагогічної 
освіти вимагають пошуку нових підходів у підготовці майбутніх учителів. У наш час змінюється зміст 
освіти, впроваджуються ефективні методики викладання різних дисциплін, розробляються нові 
навчальні курси. Інноваційні школи - результат соціально-економічних змін - вимагають підготовки 
вчителя нового типу: глибоко і всебічно освіченого, з високим професіоналізмом, придатним до 
співпраці з дітьми, вільним від догматичного мислення - такого, що залучає в процесі навчання дітей до 
загальнолюдської національної культури та забезпечує умови їх індивідуально-творчого розвитку та 
духовно-морального становлення. Але ефективність цих заходів не буде високою, якщо не зважати на 
профорієнтаційний аспект проблеми підготовки педагогів. 

У роботах М.О. Амінова, Н.Є. Мажара, Є.К. Павлютенкова, В.О. Сластьоніна, Б.О. Федоришина, 
Р.І. Хмелюк та інш. розглядаються проблеми діагностики професійної придатності та відбору на 
професію вчителя. Але методи професійної діагностики не знайшли свого масового застосування в 
доборі абітурієнтів. Накопичений значний заділ теоретичних та прикладних розробок з даної проблеми 
був у часи застою “мертвим” вантажем. Професіонал, тобто людина з розвиненим почуттям власної 
гідності, виявився несумісним із командно-наказовою системою управління. 

Особливо актуальною постає проблема професійного відбору абітурієнтів до вузів, зокрема 
педагогічних. Це пояснюється тим, що вже на початку 90-х років почали складатися нові вимоги до 
професійно-педагогічної діяльності: істотне збільшення арсеналу методів індивідуальної роботи; 
орієнтація на індивідуально-особистісні форми діяльності в школі; оволодіння методами роботи в 
конфліктних і екстремальних ситуаціях. Усі ці орієнтири ставлять високі вимоги до діагностичних і 
прогнозуючих навичок, володіння психологічним інструментом, що дозволяє говорити про необхідність 
переакцентувати увагу від загальнопедагогічного “блоку” підготовки (методи, форми виховання, робота 
з колективом) до психологічного (діагностування, психологічні методи роботи з особистістю, психологія 
навчання) у базовій освіті та підготовці фахівця. 

На жаль, ще немає механізму відбору на педагогічні професії, завдяки якому особи, що явно 
непридатні до педагогічної професії, не допускалися б до педагогічної діяльності. Вирішення цієї 
проблеми відповідає вимогам державної національної програми “Освіта”, де наголошується на 
необхідності вдосконалення системи комплектування контингенту студентів вищих навчальних закладів. 
Організація профорієнтаційної роботи та відбір здібної молоді для навчання у вищих педагогічних 
навчальних закладах є одним із завдань Концепції педагогічної освіти. Це зумовлюється тим, що саме в 
період навчання закладається фундамент майбутнього професіоналізму, відбувається залучення до 
професії. 

Актуальність досліджень щодо підвищення ефективності навчально-виховного процесу в нових 
умовах і розробка зручної для впровадження науково обґрунтованої системи професійного відбору 
фахівців для освіти стає нагальною. Особливої уваги потребує створення методик професійного відбору 
на спеціальність учителя української мови та літератури. Це зумовлено тим, що, як наголошується в 
Державній національній програмі “Освіта”, одним із стратегічних завдань реформування змісту освіти в 
Україні є “вивчення української мови в усіх навчально-виховних закладах, утвердження її як основної 
мови функціонування загальноосвітньої, професійної та вищої школи”. 

Дослідження проводилось у три етапи: 
На першому етапі (1996-1997 рр.) було проведено теоретичний аналіз проблеми в літературі та на 

практиці, визначені об'єкт, мета, завдання та попередня гіпотеза дослідження, обрано базу дослідження. 
На другому етапі (1997-1998 рр.) проведено психологічний аналіз діяльності вчителя української 

мови та літератури, розроблена та реалізована програма експериментальної роботи. Визначені критерії 
професійного відбору, обґрунтована процедура та методи діагностики професійної придатності 
абітурієнтів, проведені констатуючий і формуючий експерименти. 

На третьому етапі (1998-2000 рр.) здійснювалось педагогічне спостереження за результатами 
навчально-професійної діяльності студентів, яких за підсумками експерименту рекомендували 
зарахувати до вузу; були проаналізовані, порівняні, узагальнені результати дослідження 

Базою дослідження стали: обласний педагогічний ліцей (70 учнів) та загальноосвітня школа №1 (60 
осіб) м. Мелітополя, абітурієнти та студенти філологічного факультету Мелітопольського державного 
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педагогічного інституту (відповідно 300 та 30), учителі української мови та літератури, які підвищують 
кваліфікацію при Запорізькому обласному  інституті вдосконалення вчителів (50 осіб). 

Аналіз наукових джерел із філософії, психології та педагогіки показує, що проблема оцінювання 
професійної придатності людини, яка полягає в діагностуванні знань, умінь і здібностей, поринає у 
глибину віків (Платон, Ф. Гальтон, Г. Мюнстерберг та інш). Психологами доведено, що, оцінюючи 
рівень сформованості психофізіологічних якостей людини, можна прогнозувати майбутню професійну 
успішність кандидатів на ту, або іншу професію (К. Марбе, Ю.З. Гульбух та інш.). Широкого розвитку 
набувають питання дослідження особистості професіонала. Щодо педагогічної професії, то ця проблема 
розв'язувалась поетапно. Умовно виокремлено 4 головні етапи: 

1) початок 20-30-х років - теоретичне й експериментальне дослідження проблем учительської 
професії (С. Геллерштейн, Є. Кагоров, Р. Кутепов, С.М.Фрідман та інш.); 

2) 30-50-і роки – “епізодична” практична робота окремих ентузіастів щодо вирішення проблеми 
педагогічної орієнтації школярів при незначній участі вчених у розробці цієї проблеми; 

3) 60-і роки - середина 80-х - активізація пошуку шляхів із вирішення проблем підготовки 
майбутнього вчителя в допрофесійний період (Р. Міттельман, В.Ф. Сахаров, Є.М. Павлютенков, 
Б.О. Федоришин, Р.І. Хмелюк та інш.); 

4) від 1985 р. - теоретичне й організаційно-методичне забезпечення розвитку педагогічної орієнтації 
(С.Б. Єлканов, Є.О. Климов, Є.І. Рогов, М.П. Тименко, Б.О. Федоришин і інш.) [4:4]. 

Певний інтерес викликають дослідження, пов'язані з проблемою професійної придатності як 
сукупності психологічних і психофізіологічних особливостей людини, яка необхідна та достатня для 
досягнення за наявності спеціальних знань, умінь і навичок суспільно придатної ефективності праці 
(С.Г. Геллерштейн, Ф. Гоноболін, Є.О. Климов, Б.О. Федоришин, Р.І. Хмелюк і інш.). Нами професійна 
придатність розглядається як сукупність індивідуально-психологічних особливостей людини, яка 
забезпечує найбільшу ефективність її суспільно-корисної трудової діяльності та задоволення своєю 
працею. Саме діагностування професійної придатності дає можливість організувати дослідницький 
процес, мета якого полягає у виявленні за допомогою науково обґрунтованих методів рівня та 
можливості психофізіологічної та соціально-психологічної придатності претендентів на навчання та 
роботу. Цей процес у психолого-педагогічній літературі називають професійним відбором. Нами 
проаналізована точка зору як прихильників професійного відбору на професію вчителя (Т.О. Воробйова, 
С.Б. Єлканов, Є.І. Рогов, Б.О. Федоришин, Р.І. Хмелюк), так і тих, хто вважає, що нема достатніх підстав 
для проведення такого відбору (В.Л. Осовський, В.І. Паніотто, В.Ф.Сахаров).  

Організація дослідно-експериментальної роботи серед абітурієнтів філологічного факультету 
(спеціальність - українська мова та література) проводилася за розробленим “Маршрутним листком 
абітурієнта”. Він має 7 кроків, для кожного з яких визначалась відповідна методика та результати 
дослідження. Розроблені автором методики “ Квадрат спрямованості особистості абітурієнта”, “Квадрат 
здібностей абітурієнта”, “Синоніми”, а також карта професійного відбору, в якій фіксувалися результати 
досліджень спрямованості особистості, педагогічних і спеціальних здібностей абітурієнтів, їх емоційної 
стійкості. Спостереження за тими, кого рекомендували та зарахували (експериментальна група) і тими, 
кого не рекомендували, але зарахували до вузу (контрольна група) проводилися три роки. У цей час 
фіксувалася їх академічна успішність за психолого-педагогічним і спеціальним циклами (успішність 
навчання – уникнення професійного навчання), ставлення студентів до процесу навчання у вузі 
(задоволення — незадоволення професійним вибором), рівень сформованості в студентів педагогічних 
умінь (сформованість – несформованість операційної сфери), а також рівень сформованості (за даними 
самооцінки) загальнопедагогічних і спеціальних здібностей. 

Аналіз ієрархії здібностей студентів показав, що в експериментальній групі вони помітно 
структуровані, тобто, вирізняється група інтелектуальних і прикладних здібностей. У контрольній групі 
ці здібності виявляються розрізненими: інтелектуальні - розриваються спеціальними, прикладні - 
інтелектуальними. Вивчення ступеня розвитку в студентів педагогічних умінь як показника їх здібностей 
до педагогічної діяльності та одного з критеріїв педагогічної спрямованості особистості показав, що 
практично всі групи умінь (конструктивні, дидактичні, гностичні, організаторські, комунікативні, 
перспективні, сугестивні) у студентів експериментальної групи значно вищі, ніж у студентів контрольної 
групи. 

Дослідження рівня сформованості спеціальних здібностей у студентів контрольної й 
експериментальної груп за допомогою тесту “Синоніми” свідчить, що вони хоч і не сягнули апогею, але 
ж в експериментальній групі 100% опитаних студентів досягли середнього рівня (табл. 1). 

Для студентів експериментальної групи (рекомендованих до вузу) найбільш характерним є високий 
(37,5% студентів) і середній (50,0% студентів) рівень ставлення до процесу навчання в вузі, а для 
контрольної (не рекомендованих, але зарахованих до вузу) - середній (56,3%) і низький (25,0%). 
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Таблиця 1 
Рівні сформованості в студентів спеціальних здібностей (в%) 

Групи 
Рівні 

експериментальна контрольна 
Високий - - 
Середній 100 - 
Низький 29,0 71,0 
Студенти експериментальної групи всі чотири семестри показували результати значно кращого 

засвоєння спеціальних і психолого-педагогічних дисциплін (табл.2). Це стало можливим через те, що 
загальні педагогічні та спеціальні здібності у них сформовані краще. 

Таблиця 2 
Академічна успішність студентів 

Групи Семестр Дисципліни експериментальна контрольна 
Вступ до мови  4,3 3,3 І 
Історія української літератури 4,2 3,0 

ІІ Загальна психологія 4,7 3,3 
Сучасна мова  4,5 3,5 ІІІ 
Історія української літератури  4,5 3,5 
Вікова психологія  4,6 3,6 
Українська література  4,8 4,3 IV 
Педагогіка  4,8 3,8 

Автором доведено, що компоненти, які складають структуру спеціальних здібностей сформовані в 
студентів експериментальної групи значно краще, ніж у контрольній. Студенти першої групи успішніше 
аналізують поняття, знаходять схожість і відмінність між ними, вирізняють суттєві ознаки, 
абстрагуються від несуттєвих при виконанні мислительних завдань. Ці дані одержані за допомогою 
окремих субтестів тесту ШТРР і підтверджені тестом “Аналогії”. В експериментальній групі рівня умінь 
налагоджувати логічні зв'язки досягли майже вдвічі більше студентів, ніж у контрольній (відповідно 
68,2% і 35,1%). Аналогічну картину спостерігаємо і щодо словникового запасу студентів обох груп: в 
експериментальній групі з оцінкою “відмінно” виконали завдання 41,2%, а в контрольній – 19,2%.  

Матеріали експерименту свідчать також про те, що низький рівень емоційної стійкості фіксувався у 
кожного дев'ятого студента експериментальної та кожного другого - контрольної групи. Середній рівень 
відповідно у кожного п'ятого та кожного дванадцятого студента. У більшої частини студентів 
експериментальної групи зафіксований високий рівень емоційної стійкості (відповідно 67,1% і 43,8%). 
Тобто, результати дослідно-експериментальної роботи свідчать, що загальні та спеціальні педагогічні 
здібності в студентів експериментальної групи тісніше пов'язані між собою за допомогою часткових 
компонентів спеціальних здібностей, що і забезпечує більш ефективну діяльність цих студентів.  

Професійна спрямованість, яка згідно нашої гіпотези, також забезпечує взаємодію загальних і 
спеціальних педагогічних здібностей особистості, у студентів експериментальної та контрольної груп 
помітно відрізняється. У студентів першої групи виразнішою виявилися професійна спрямованість, 
спрямованість на справу та групу. В студентів контрольної групи виразності набула спрямованість на 
самоствердження, соціальну позицію і лише потім - на професію. Розрахунок коефіцієнта рангової 
кореляції Спірмена (-0,66) свідчить про досить сильний зворотній зв'язок між професійною 
спрямованістю студентів експериментальної та контрольної груп. Тобто, зафіксована різка поляризація 
спрямованості особистості студентів цих груп. Це саме і вказує на те, що зв'язок між загальними 
педагогічними і спеціальними здібностями реалізується не лише за допомогою більш дрібних 
компонентів останніх, а ще й через головний смисловий центр професійного ідеалу студентів, ядром 
якого є професійна спрямованість особистості. 

Одержані в результаті теоретичного й експериментального дослідження дані дозволяють зробити такі 
висновки: 

1. Сучасне вирішення питань відбору до педагогічного вузу не можна визнати оптимальним, тому що 
вивченню та оцінці підлягає лише один компонент структури особистості – знання, вміння та навички 
абітурієнта. Рівень освітньої підготовленості абітурієнтів необхідний, але він не несе ніякої інформації 
про наявність “професійних потенцій” кандидатів - вступників до вузу. Саме тому до вузу зараховуються 
абітурієнти, які мають добрі шкільні знання (набуті нерідко з допомогою репетиторів), а не здібні, 
обдаровані, що мають хист до педагогічної діяльності. Завдання полягає в необхідності виявити людей, 
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придатних до педагогічної діяльності, здатних на високому рівні оволодіти нею та відсіяти випадкових 
людей, які (як виявляється дуже швидко) не хочуть, не можуть і не будуть працювати в школі. 

2. Психологічний аналіз структури педагогічної діяльності свідчить, що здібності є психологічними 
механізмами успішного здійснення будь-якої продуктивної діяльності (В.В.Давидов), індивідуально-
психофізіологічними механізмами діяльності, механізмами особливого роду, які відшукують свого 
прояву (К.М.Гуревич). 

Дослідження свідчать, що вчителі не розмежовують особистісні якості вчителя на “загальнолюдські” 
та “професіональні”, тому що практично важко відрізнити власне педагогічні якості від багатьох 
властивостей особистості, які впливають на успіх її діяльності. Частина професійно значущих якостей є 
поліфункціональними (наприклад, високий інтелект), інші якості виступають як багатофункціональні, 
але реалізують одну функцію (наприклад, вимогливість пов'язується лише з функцією мобілізації учнів), 
треті мають лише допоміжне значення (емоційність, доброта). 

3. Перенесення всього того спектру професійно важливих якостей, якими володіють досвідчені 
вчителі, на абітурієнтів, що обрали педагогічну професію, не є правомірним, тому що вони (ПВЯ) 
формуються безпосередньо в діяльності. Пошук таких методик вивчення ПВЯ, які б містили головні 
ПВЯ вчителя української мови та літератури та водночас давали б можливість їх діагностування в 
абітурієнтів, привів до висновку про можливість використання “Модифікованої картки особистості” К.К. 
Платонова. 

4. На стадії професійного відбору через несформованість операційних компонентів професійної 
діяльності ще не можна говорити про психологічне залучення молоді до праці повною мірою. Тому 
доцільно визначити такі показники (критерії): сформованість-несформованість намірів; виразність-
невиразність інтересів і нахилів у сфері професійної діяльності вчителя; узгодженість-неузгодженість 
професійних намірів з інтересами та нахилами. Наступним кроком є аналіз педагогічних здібностей, 
потім необхідно виявити у кандидата спеціальні здібності до професійної діяльності, його 
психофізіологічні якості. 

Разом із фактором академічної підготовленості та в комплексі з іншими психологічними 
характеристиками названі критерії визначають ефективність діяльності вчителя на різних етапах його 
професійного становлення. На стадії професійного навчання доцільно визначити такі показники як 
виразність-невиразність інтересів і нахилів до обраної сфери професійної діяльності, задоволення-
незадоволення професійним вибором, сформованість - несформованість операційної сфери, успішність 
навчання - уникнення професійного навчання. 

5. Організувати професійний відбір абітурієнтів філологічного факультету можливо на основі 
“Маршрутного листка абітурієнта”, а також методики вивчення особистості майбутнього педагога: 
"Квадрат спрямованості особистості абітурієнта” [2:43], “Квадрат здібностей абітурієнта” [1:27], 
“Синоніми”, “Добирання слів”, “Аналогії”, “Узагальнення”, “Прогноз” [3:7]. 

6. Запропоновані методики та процедура професійного відбору абітурієнтів на професію вчителя 
української мови та літератури пройшли перевірку в експериментальному дослідженні. Одержані 
результати дозволяють зробити такі висновки: 

а) провідні мотиви “успішних” і “здібних” студентів і абітурієнтів становлять спрямованість на 
професію, справу та інших людей. Ці мотиви високо розвинені і в працюючих учителів, що дозволяє 
визначати їх значущість і важливість у професійній діяльності вчителя української мови та літератури. 
Наявність значущих кореляцій показників професійної спрямованості з ефективністю професійного 
навчання та показниками професійно важливих якостей стверджують наше припущення; 

б) у рекомендованих до зарахування в студенти абітурієнтів здібності помітно структуровані за 
чотирма групами: загальні, педагогічні, спеціальні, інтелектуальні та прикладні здібності. У 
нерекомендованих, але зарахованих у студенти ці здібності виявилися розрізненими: інтелектуальні 
здібності розриваються спеціальними; прикладні - інтелектуальними. Педагогічні й організаторські 
здібності в претендентів, рекомендованих до вузу, посідають перші місця в ієрархічному рядку, а у 
нерекомендованих - останні. Якщо порівняти педагогічні вміння як показник здібностей до педагогічної 
діяльності, то у рекомендованих в студенти вони значно розвиненіші, ніж у нерекомендованих 
абітурієнтів. 

в) академічна успішність студентів експериментальної (рекомендованих) і контрольної 
(нерекомендованих) груп за предметами психолого-педагогічного ті професійного циклів у перших 
чотирьох семестрах відрізнялася: вона значно вища в студентів першої групи; 

г) для студентів експериментальної групи найбільш характерним є високий (37,0%) і середній (50,0%) 
рівень ставлення до процесу навчання в вузі, а для контрольної - середній (56,3%) і низький (25,0%); 

д) студенти, рекомендовані з абітурієнтів, мають високу емоційну стійкість, яка корелює з 
академічною успішністю; 

е) показники логічного мислення корелюють з ефективністю навчально-професійної діяльності 
студентів. 
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7. В цілому запропонована система професійного відбору може бути використана в практиці роботи 
педагогічних коледжів, училищ і вузів. 

8. Результати виконаної роботи дозволяють намітити деякі перспективні шляхи поглиблення 
досліджень в обраному напрямку щодо вивчення: 

а) координації діяльності групи профвідбору вузу та приймальної комісії в цілому; 
б) узгодження результатів соціально-психологічних досліджень абітурієнтів і фахових іспитів; 
в) професійно важливих якостей абітурієнтів з урахуванням їх вікових і статевих особливостей. 
Узагальнюючи, ми можемо відзначити, що фаховий відбір на професію вчителя є вкрай важливим 

фактором індивідуалізації принципів особистого, діяльнісного і комплексного підходів до навчання та 
розвитку, гарантує підвищення якості підготовки майбутніх учителів. 
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  САМОСВІДОМІСТЬ ТА САМОУПРАВЛІННЯ  ЯК ЧИННИКИ СВІТОГЛЯДНОГО 
СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 

Автор аналізує вплив самосвідомості та самоуправління на процес соціалізації особистості та 
формування її світогляду. 

На думку відомого вітчизняного психолога Г.С.Костюка, поняття особистість характеризується як 
цілісна система, структура психічних властивостей людського індивіда, яка робить його здатним 
виконувати свої суспільні функції, виділяти себе з оточуючого середовища, усвідомлювати себе як єдине 
ціле, діяти у відповідності з власними поглядами та переконаннями, моральними вимогами і оцінками, 
свідомо поставленими цілями й прийнятими рішеннями. 

Як видно  з цього визначення, найбільш істотними ознаками особистості є системність і цілісність. 
Які властивості роблять людину цілісною? Одна з цих властивостей - це самосвідомість особистості, без 
чого неможливо відповідально виконувати суспільні функції. В структуру самосвідомості входять такі 
елементи, як “Я”-образ, самооцінка, “Я»- ідеал. 

Л.С.Виготський говорив, що самосвідомість - не що інше як суспільна свідомість, перенесена у 
внутрішній план. Пануючий у суспільстві світогляд, моральні та естетичні норми перетворюються в 
сили, які визначають поведінку конкретної особистості, якщо вони стали частиною її самосвідомості, 
якщо вони формують “Я”-ідеал особистості. Внаслідок порівняння своєї реальної діяльності, своєї 
поведінки та ідеалу формуються самооцінка і самоуправління наступною поведінкою особистості. 

На ґрунті розвиненої самосвідомості формується такий регулюючий елемент психіки, як соціальна 
спрямованість. Вона полягає в усвідомленні індивідуальних, групових і суспільних потреб та умов їх 
задоволення, у виборі соціально оптимального співвідношення цих потреб у відповідній поведінці. 
Зрозуміло, що поведінка особистості визначається й такими механізмами соціального регулювання, як 
моральні та юридичні норми, моральні та естетичні оцінки, традиції, превалюючі соціальні установки 
певного соціального середовища, групи.  Усі ці фактори об'єднуються в цілісну соціальну спрямованість. 
Наявність такої спрямованості забезпечує міцну позицію особистості по відношенню до кожного об'єкта, 
явища, процесу, орієнтує на оцінку їх з позиції інтересів суспільства. Це одна з необхідних передумов 
суспільно корисної діяльності. 

Індивідуальний стиль діяльності і спілкування - один з результатів особистісної саморегуляції, що 
здійснюється в ході взаємодії особистості і середовища. Бо ж вимоги, які до людини ставить оточуюче 
середовище, не бувають постійними, вони, як правило, змінюються. Як наслідок діяльності та 
спілкування в період дозрівання особистості постійно зростає її функціональна готовність, яка  нарешті 
досягає певного максимального рівня, щоб потім, з певного віку, розпочати падати. Так само 
формуються нові й змінюються старі установки, здобуваються нові знання, вміння та навички. Отже, 
сформований  на певному етапі стиль життєдіяльності і спілкування не може бути чимось кінцевим. Зі 
зміною умов він удосконалюється, зазнає перетворень. Усе це забезпечується готовністю особистості до 
безперервного самоуправління. 

Важливою передумовою розвитку самосвідомості людини слід вважати її здатність бачити себе зі 
сторони, аналізувати себе. Тому слід поставити перед собою певні загальні виховні завдання, які 
стосуються самосвідомості в цілому й не пов'язані конкретно з жодним з її компонентів. Ці завдання 
можуть бути приблизно такими: а) відтворювати в своїй уяві хід попередньої діяльності та попереднього 
спілкування і свою роль у цьому; б) формулювати вимоги та сподівання оточуючих людей по 
відношенню до своєї діяльності та спілкування; в) оцінювати відповідність результатів своєї діяльності 
та свого спілкування до вимог та сподівань значущих для Вас людей; г) створювати уявлення про 
майбутню самостійну діяльність та спілкування і про свою роль у них; д) мати уявлення про вимоги, що 
будуть поставлені перед Вами в процесі майбутньої діяльності; е)уявляти й розуміти діяльність 
колективного суб'єкта, постановку загальної мети, розподіл ролей у діяльності й свою роль у спільній 
діяльності; є)ідентифікувати себе з групою, сім'єю, учнівським колективом і т.п.; з)уявляти й розуміти 
роль різних груп та верств суспільства в цілому; и) усвідомлювати свою приналежність до мікрогруп 
суспільства (жителів певного регіону, професійної групи, батьків тощо); і) порівнювати й розуміти 
відмінності в суспільствах різних формацій, оцінювати прогрес розвитку людства; ї) ідентифікувати себе 
з існуючим суспільством. 

Як ми уже відзначали, у структуру самосвідомості входить “Я”-образ, який характеризується 
сукупністю наявних у людини уявлень про різні сторони своєї особистості та про себе як потенційного 
діяча і учасника спілкування в типових життєвих ситуаціях. Наявність цих уявлень можна встановити в 
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ситуаціях, коли людина змушена висловлювати думку про себе, а також до певної міри на основі 
спостережуваної поведінки. 

Дуже важливо у навчально-виховному процесі виробити у вихованця можливість та здатність 
оцінювати самого себе - спочатку в порівнянні з товаришами, а пізніше - на основі більш загальної 
“шкали”, за всіма основними особистісними параметрами, від яких залежать навчально-виховні  
результати, а саме: а) знати, яке місце він займає у колективі  за рівнем навчальних результатів; б) 
орієнтуватися в критеріях, які впливають на загальну оцінку, а також знати, які саме показники 
навчально-виховної діяльності впливають на його положення серед однолітків (однокласників);  
в)орієнтуватися в тих факторах, які впливають на його навчальні результати (здатність до концентрації 
уваги, якості пам'яті, працездатність тощо), й бути спроможним визначити своє положення серед 
товаришів при оцінці рівня розвитку того або іншого фактора. Звичайно ж, вихованець повинен 
фіксувати оцінки, що дають йому вчителі, батьки та однолітки, навчитися відрізняти їхні оцінки від своїх 
власних, а також самокритично аналізувати свої невдачі. 

Свідому активність людини, спрямовану на приведення результатів своєї діяльності та спілкування у 
відповідність з очікуваними наслідками називають самоуправлінням. Певна річ, що без самоуправління 
неможливі ні цілеспрямована діяльність, ні спілкування. 

Основними завданнями самоуправління є: а) готовність правильно сприймати вимоги, що ставлять 
вихователі або батьки, а також члени учнівського колективу; б) здатність аналізувати ситуацію 
діяльності, спілкування і висувати  на цій основі вимоги до себе; в) здатність правильно оцінювати 
наявність у себе передумов для виконання цих вимог, свої знання, навички та здібності; г) здатність 
правильно оцінювати інших людей як можливі джерела інформації та допомоги д) готовність ставити 
вимоги до самого себе, оскільки вимоги, висунуті вихователем або будь-ким іншим стають вихідною 
точкою діяльності та приводом для самоуправління лише за умови, якщо вони внутрішньо прийняті, 
пов'язані з потребами особистості чи групи; е) готовність вибирати серед своїх численних бажань, 
захоплень, розподіляти їх за значимістю і відкидати ті, які у даному випадку заважають успішній 
діяльності; є) володіння достатнім “репертуаром” засобів діяльності і спілкування і вміння співвідносити 
різні засоби з виконанням певних вимог і певного завдання.; ж) готовність у випадку виникнення 
труднощів аналізувати їх та відшукувати відповідні шляхи для їх подолання. 

“Я”-ідеал у процесі формування особистості, як правило, виступає в двох формах: а) у формі бажання 
бути схожим на конкретну людину, або на абстрактний образ людини з комплексом певних якостей; б) у 
формі уявлення про ідеального виконавця певної соціальної ролі (ідеальний учитель, друг, родич). Для 
становлення “Я”-ідеалу необхідна ідентифікація себе з кимсь. Ідеал відіграє велику роль у 
самоуправлінні та самовихованні особистості. 

Фактично у кожної людини є свій ідеал, той зразок, за яким вона будує своє ставлення до дійсності. 
Ідеал не завжди усвідомлюється, але він існує, образно висловлюючись, у психологічному “підпіллі”. 
Рівняння на такий ідеал відбувається не повністю усвідомлено. З цієї причини деякі вчинки людини 
можуть здаватися нелогічними, випадковими. Справа тут у тому, що вони викликані ненавмисним 
наслідуванням неусвідомленого  ідеалу.  При цьому людина може щиро заперечувати прагнення до 
такого наслідування, як і сам факт наслідування. Тому в справі морального виховання дуже важливо, 
щоб людина свідомо вибирала ідеал. Роль наставника, вихователя в цій справі величезна. 

Ідеал людини формується в залежності від рівня та перспектив розвитку суспільства, в залежності від 
його історичного шляху. Усе це, з однієї сторони, визначає зміст, форми, стиль соціалізації підростаючих 
поколінь, а з іншої - є її результатом. 

Які ж конкретні завдання можуть бути висунуті в рамках загальної виховної мети формування “Я”-
ідеалу?  Насамперед, вихованець повинен уміти ідентифікувати себе з конкретними людьми з 
оточуючого середовища, історичними особистостями, літературними образами тощо, для чого 
необхідно: а) мати достатні відомості з історії, культурного, виробничого життя суспільства, про людей, 
своєрідність особистості та життєвого шляху яких  відома у мірі достатній для співставлення себе з 
ними; б) у випадку необхідності вміти сформулювати результати співставлення у словесній формі - усно 
чи письмово; в) уміти створювати цілісний образ іншої людини на основі аналізу результатів її 
діяльності, вражень від спілкування з нею та того, що людина сама говорить про себе; г) на основі 
спостережень за діяльністю та спілкуванням іншої людини робити висновки про протиріччя в її 
поведінці та словах, уміти створювати “критичний” образ іншої людини; д) знати, як виражаються деякі 
загальні властивості особистості в конкретних ситуаціях діяльності та поведінки в зв'язку з виконанням 
певної соціальної ролі; уміти бачити протиріччя між поведінкою особистості та рольовими 
очікуваннями, уміти вловити індивідуальну своєрідність виконання тієї або іншої соціальної ролі; е)мати 
уяву про те, якою буде поведінка в різних типових ролях (як друга; закоханого; того, хто потребує 
допомоги; молодшого; старшого та ін.); є)бути готовим при необхідності сформулювати словесну 
картину ідеального образа свого “я” або “я” як виконавця певної ролі. 
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Особистість у своєму розвитку проходить ряд послідовних етапів, або, інакше кажучи, ряд 
взаємозв'язаних, але відмінних один від одного “контекстів”. Вона поступово засвоює предметно-
діяльнісні відносини, словесні взаємодії, ігрові взаємозв'язки, найрізноманітніші форми практичного та 
теоретичного досвіду людства. Власне, саме становлення людської особистості може бути зрозуміле як 
розвиток сил та здібностей людини з опорою на різні “контексти” і правила людського взаєморозуміння, 
що постійно ускладнюються. Результатом такого становлення є уміння людини осмислено переходити 
від одного “контексту” до іншого, від одних правил взаємодії до інших, від  дослідження до гри, від 
серйозного зусилля до жарту. 

Перехід від однієї ситуації до іншої, від одних правил взаємодії до інших - це не просто вільна гра, а 
серйозна робота. Вступ у кожну нову конкретну ситуацію вимагає, щоб особистість подолала стандартні 
та звичні для себе уявлення, більш чітко усвідомила й визначила свою життєву позицію, виробила нове 
ставлення до позиції інших людей. Діяльність ця може виявитися болісною для людини, але вона - 
необхідна умова її творчого розвитку. Тільки пройшовши через різні стадії та ситуації взаємодії з 
людьми, вихованець може наблизитися до розуміння цілісності своєї особистості, до осмисленого 
визначення своєї позиції в суспільному житті. 

Дуже важливо, щоб кожна людина володіла певними переконаннями й насамперед мала мету життя. 
Справа у тому, що питання про мету життя, його смисл - найголовніше для людини. Мета життя - це 
перспектива, яку визначає особистість у своєму розвитку. Чим більше  особиста перспектива зв'язана з 
перспективами розвитку оточуючого колективу і суспільства в цілому, тим більш яскравою, значною є 
доля людини, сильною і красивою є вона сама. 

Щоб визначити мету життя, насамперед необхідно активно і діяльно жити, пробувати свої сили у 
різних видах діяльності, усвідомити свої нахили, зрозуміти самого себе, віднайти гідні наслідування 
приклади. 

Повним глибокого і хвилюючого смислу уявляється нам цей напис, вирізаний на храмі бога щастя і 
життя. У ньому, здається, втілились якісь потаємні прагнення людини, заповітна її мрія. Важкими були 
муки її існування, пропадала віра в життя, найбільшим щастям  починало здаватися небуття; з підбитими 
крилами, душа безсило поринала в похмурий туман відчаю.  Але і крізь темряву світосяйним, 
підбадьорливим закликом світилися людині віщі слова. Вони говорили їй, що життя є радість і сила, що 
життя і щастя на землі - не брехня, не обманлива примара. 

Ці світлі слова повинен берегти кожен із нас у своєму серці, вони повинні стати нашим прапором. І 
нехай світять вони нам у наших шуканнях істини, в боротьбі за виживання, збереження себе як 
особистості у цей  нелегкий історичний період глобальних перетворень у нашій країні. 

Як говорив відомий американський письменник Елберт Хаббард, всякий раз, коли ви виходите з 
дому, розправте плечі, високо підніміть  голову, наче вона увінчана короною, дихайте повними грудьми, 
“пийте” сонячне світло; вітайте посмішкою своїх друзів і вкладайте душу у кожне рукостискання. Не 
бійтеся бути неправильно зрозумілим і навіть на хвилину не замислюйтесь про ваших недоброзичливців. 
Намагайтесь зосередити свої думки на тому, що вам хотілось би здійснити, й тоді, не змінюючи напряму, 
ви будете рухатись прямо до мети.  Постійно пам'ятайте про ті великі і прекрасні цілі, яких вам хотілося 
б досягнути. Намалюйте в своїй уяві образ тієї обдарованої, вартої вашої уваги людини, якою б вам 
хотілося бути, й, підтримуваний вашою думкою, цей прапор буде щогодинно та щохвилинно 
перетворювати вас саме у таку особистість. 

Тут думка, прагнення до її втілення - річ найважливіша. Тому займіть правильну психологічну 
позицію - позицію мужності, щиросердності, життєрадісності. Правильно мислити - це означає уже 
створювати. 

 
Матеріал надійшов до редакції 7.09.2000 р. 

Иванченко А.В. Самосознание и самоуправление как факторы мировоззренческого становления 
личности. 

Автор анализирует влияние самосознания и самоуправления на процесс социализации личности и 
формирование ее мировоззрения. 

Ivanchenko A.V. Selfconsiousness and Selfmanagement as Factors of a Person’s Outlook Formation. 

The author analyses influence of selfconsiouness and selfmanagement on the process of a  person’s socialization 
and formation of their outlook.  
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М.Ф.СУМЦОВ ПРО ОСОБИСТІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

На основі вивчення педагогічної спадщини М.Ф.Сумцова розглядаються його педагогічні погляди на 
підготовку педагога, індивідуальний підхід до організації навчально-виховного процесу у педагогічних 

навчальних закладах. 

Проблема особистості та професійності вчителя привертала до себе увагу ще з античних часів й 
протягом всієї історії розвитку педагогічної науки була актуальною. Незважаючи на те, що суспільно-
економічні особливості кожного історичного періоду визначали свої мету і зміст, завдання і методи 
навчально-виховного процесу, вчитель завжди залишався його головною фігурою. 

В умовах піднесення просвітницької діяльності інтелігенції, інтенсивного розвитку освіти в період к. 
ХІХ – поч. ХХ ст суспільство висунуло нові високі вимоги до особистості, професійної підготовки та 
фахової майстерності вчителя. У різні періоди педагоги та вчені : Х.Д.Алчевська, Б.Д.Грінченко, 
М.П.Драгоманов, О.В.Духнович, С.Ф.Русова, К.Д.Ушинський, Т.Г.Шевченко та ін. в своїх роботах 
визначали роль та значення вчителя у навчально-виховному процесі. 

М.Ф.Сумцов також звертався до цієї проблеми, різноманітні аспекти якої знайшли відображення в 
науково – методичних роботах “Із гімназичних спогадів”, “Звіт опікуна Пушкінського училища проф. 
М.Ф.Сумцова за 1902 – 1903 ак. рік”, “Із шкільного життя”, “Про розвиток наукового мислення в 
середній школі”, “Директори харківської другої чоловічої гімназії 60 –х р.р.” та ін. Особливу увагу 
вчений звертав на професійні та особисті якості вчителя , оскільки вважав вчителя центральною фігурою 
навчально-виховного процесу. Перетворення теорії навчання та виховання в практичну форму 
конкретних методів та прийомів являє собою головну функцію діяльності вчителя, ексклюзивною 
формою безпосереднього, систематичного впливу на особистість учня. Із всієї різноманітності 
педагогічних прийомів та методів учитель повинен вибрати та реалізувати лише ті, які найповніше 
відповідають конкретній педагогічній ситуації. 

Діяльність учителя завжди була підпорядкована системі завдань, обсяг, характер та специфіка яких 
визначались в різні періоди по-новому. Так, в часи Київської Русі, коли у вітчизняній педагогіці вперше 
вживається термін “вчитель” (ХІ ст.), завданням вчителя вважалась необхідність навчати дітей грамоті 
[5:58]. Соціально-економічний розвиток суспільства, його науковий та культурний прогрес сформували 
нові вимоги до вчителя, які значно розширили коло завдань, що вирішуються вчителем. Так, М.Ф. 
Сумцов. , як свідчить вивчення та аналіз його науково-педагогічних робіт, основними завданнями 
вчителя вважав: 

1. Виховання морально - вольових якостей дитини. Учений неодноразово відзначав, що основа 
школи – виховання високо-моральної особистості й саме вчителю належить визначна роль у цьому 
процесі. Основою морального виховання М.Ф.Сумцов називав формування гуманістичного ставлення до 
людей, світу, природи. Вказував, що вчитель повинен приділяти увагу вихованню доброти, правдивості, 
ввічливості, працелюбності. 

2. Формування та розвиток пізнавальної активності. Необхідно зазначити, що М.Ф.Сумцов, 
розділяючи точку зору педагогів М.О.Корфа, П.Ф.Каптерєва, М.І.Демкова та ін., вважав, що саме 
вчитель, уникаючи наказів, догматичного підходу та шаблонного використання методів навчання, 
повинен заохочувати учнів до самостійної розумової діяльності, активізувати їх природну допитливість, 
розвивати інтелектуальні та творчі здібності. Протягом всієї своєї діяльності в численних педагогічних та 
науково-публіцистичних статтях учений підкреслював, що основою навчання повинно стати виховання у 
дитини певного комплексу якостей : любові до знань, прагнення до самостійної дослідницької роботи, 
творчого підходу до набуття та засвоєння знань. Саме наполегливий творчий пошук, любов до істини, 
самостійна невтомна праця перетворюють важку інтелектуальну роботу на цікавий науковий пошук. 
Радість та захоплення від процесу наукового пошуку здатні відчувати дослідники будь-якого віку: й 
досвідчені вчені, й школярі, які роблять перші, невпевнені кроки, а результати учнівських досліджень 
М.Ф.Сумцов прирівнював до значущості пошуків та відкриттів передової науки. Отже, на думку вченого, 
у школі, де відбувається перше знайомство з елементарними науковими поняттями, законами та 
теоріями, перший досвід наукового пізнання, необхідно закладати основи для науково-дослідницької 
діяльності, яка починається з виховання любові до знань, поважного ставлення до науки, навичок 
самостійної інтелектуальної роботи та творчого підходу до навчання. 

Слід відмітити, що ще в ХІХ ст. прогресивні педагоги: Х.Д.Алчевська, Б.Д.Грінченко, 
М.П.Драгоманов, О.В.Духнович, С.Ф.Русова, К.Д.Ушинський - зазначали, що реалізація завдань, які 
стоять перед учителем вимагає від нього глибоких знань, відданості своїй справі, певного комплексу 
моральних якостей та ін. Під впливом їх ідей М.Ф.Сумцов також висував ряд вимог до вчителя. Аналіз 
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робіт ученого дозволив виділити та об’єднати їх у дві групи: вимоги до моральних та професійних 
якостей учителя. 

Моральним якостям учителя у вітчизняній педагогіці приділялась увага ще з середніх віків. 
Літературні пам'ятки свідчать, що ідеальний наставник того часу мав бути добрим, чесним, 
справедливим. Саме таким змалював у своїх творах давньоруський письменник Епіфаній Премудрий 
(перша половина ХV ст) Сергія Радонезького, називаючи його: “вчитель учителів… добрий пастир, 
праведний учитель, непідкупний наставник”[1:155]. 

З розвитком вітчизняної системи навчання та виховання суспільство ставило нові високі вимоги до 
особистісних якостей учителя. У різні періоди проблему моральності вчителя висвітлювали такі 
прогресивні науковці, письменники та педагоги, як  Г.С. Сковорода, , М.П.Драгоманов, І.Я.Франко, Леся 
Українка, Т.Г.Шевченко, М.М.Коцюбинський та ін. М.Ф.Сумцов також неодноразово звертав увагу на 
цю проблему. Він  зазначав, що педагогічні погляди та діяльність кожного вчителя носять неповторні 
індивідуальні риси, які обумовлені інтелектуальними особливостями, об'ємом загальних знань і 
тривалістю педагогічної діяльності. Але визначальне місце, на думку вченого, займає особистісний 
компонент, який характеризується особливостями світогляду вчителя, структурою його принципів та 
переконань, моральними якостями. М.Ф.Сумцов, розвиваючи ідеї К.Д.Ушинського, який писав, що 
“головне буде залежати від особистості вчителя”, вважав, що виховна діяльність учителя стає успішною 
лише у випадку, коли сам учитель являє собою особистість високоморальну та всебічно розвинуту. 

Моральні якості вчителя здебільшого визначають рівень моральних прагнень його учнів. М.Ф.Сумцов 
писав про “доброякісність дитячої душі”[4] й можливості формування цілісної й порядної особистості 
силою морального впливу особистості вчителя. 

М.Ф.Сумцов підкреслював значущість моральних якостей особистості вчителя, оскільки увесь процес 
виховання – процес безпосереднього та систематичного впливу особистості вчителя на особистість учня. 
Вчитель сприяє формуванню характеру, звичок, світогляду, переконань. І лише моральна та порядна 
людина здатна сформувати в учнів ідеали добра та правди, прагнення до яких стане для вихованців 
живою потребою. 

М.Ф.Сумцов, продовжуючи ідею “сродності” Г.С.Сковороди, один із перших в Україні відмічав, що 
професія вчителя потребує особливого таланту та покликання. Педагог визначав здібність до 
вчительської професії наявністю особливих рис характеру. Особливо важливими педагог вважав такі 
якості, як доброта, чуйність, терпіння, справедливість, педагогічний такт та витримка. 

Порівняльний аналіз науково – методичних праць М.Ф Сумцова та історико – педагогічної літератури 
свідчить, що погляди вченого щодо професійної майстерності вчителя сформувались під впливом 
прогресивної педагогічної думки ХІХ ст, зокрема, провідних ідей педагогів Б.Д.Грінченка, 
М.П.Драгоманова, К.Д.Ушинського. Вивчення та аналіз педагогічних науково – популярних статей 
педагога дали змогу встановити, що основними складовими професійної майстерності вчителя 
М.Ф.Сумцов вважав : 

– уміння сформувати та розвити в учнів почуття любові до науки, 
– необхідність добре знати свій предмет, 
– володіннятодикою його викладання, 
– проведення навчально-виховної роботи на засадах поваги до особистості, доброзичливості та 

довіри. 
М.Ф.Сумцов, продовжуючи ідеї вітчизняних педагогів Б.Д.Грінченка, С.В.Васильченка, 

М.П.Драгоманова зазначав, що для виховання любові до науки вчитель повинен сам гаряче любити свій 
предмет, поважати знання. Такий вчитель, за справедливим переконанням М.Ф.Сумцова, зуміє 
прикрасити процес надання знань рисами творчого, наукового пошуку, який сприятиме формуванню та 
розвитку певного комплексу творчо–інтелектуальних здібностей та навичок. 

Знання свого предмету, володіння методикою його викладання, на думку вченого, дозволять учителю 
творчо використовувати різноманітні методи та засоби викладання, звертаючись до досвіду своїх колег, 
здобутків минулого, досягнень передової науки та відповідно до кожної педагогічної ситуації. 

Необхідно зазначити, що проблема підвищення інтересу до навчання була актуальною ще з античних 
часів і знайшла розвиток у численних працях прогресивних педагогів та науковців різних періодів. 
Звертався до цієї проблеми і М.Ф.Сумцов, який , як було встановлено в ході дослідження, головною 
перешкодою для успішного оволодіння знаннями вважав сум на уроках, що виникає внаслідок 
формального ставлення до викладання , проведення шаблонних та однотипних навчальних прийомів і 
методів. Педагог звертав увагу на те, що для забезпечення учнів міцними знаннями вчитель повинен 
ставитись до викладацької діяльності як до творчого процесу, намагатися зробити його цікавим та 
захоплюючим, активно використовувати в навчанні нетрадиційні методи та засоби. 

Як свідчить аналіз історико–педагогічних матеріалів, представники різних педагогічних концепцій 
досліджуваного періоду під реалізацією принципу індивідуального підходу розуміли необхідність 
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глибоко вивчати особистісні якості учнів, створювати сприятливі умови для розвитку особистості, 
будувати взаємостосунки з учнями на принципах поваги та довіри. 

Обґрунтовуючи своє вирішення проблеми організації індивідуального підходу, М.Ф.Сумцов 
відзначав, що визначальним фактором діяльності вчителя повинне стати гуманне, шанобливе ставлення 
до учня, до його особистості, інтересів та потреб. Реалізацію цього принципу педагог бачив в побудові 
близьких, довірливих взаємостосунків між учнями та педагогами. Так, у роботі “ Отчет опекуна 
Пушкинского училища за 1902-1903 ак.год” учений з гордістю констатував, що у довіреному йому 
навчальному закладі педагоги не тільки близько знайомі з учнями, їх родинним становищем, але й беруть 
участь у вирішенні багатьох їхніх проблем, зокрема матеріальних. М.Ф.Сумцов зазначав, що любов та 
повага до учнів викликали в останніх довіру до вчителя, що сприяло підвищенню його авторитету. 
Тісний зв'язок з учнями дозволяв краще пізнати кожного із них : його характер, звички, інтереси, 
прагнення. Як і К.Д.Ушинський, М.Ф.Сумцов вважав, що такі взаємовідносини допоможуть знайти 
вірний підхід до кожного учня, сприятимуть, з максимальною точністю, визначенню та вирішенню 
різноманітних виховних завдань. Звертаючись до особистого педагогічного досвіду та досвіду своїх 
колег, М.Ф.Сумцов відмічав, що близькі та довірливі стосунки з учнями викликають в останніх гаряче 
бажання відповідати вимогам учителя. Так, на прикладі Пушкінського училища , педагог відзначав, що 
тісний зв'язок між учнями та педагогічним колективом сприяв помітному покращенню дисципліни, діти 
стали охайніше та старанніше виконувати завдання [3] . 

Таким чином, аналіз та вивчення педагогічних праць М.Ф.Сумцова дозволив визначити позицію 
вченого щодо місця та ролі вчителя у навчально-виховному процесі. М.Ф.Сумцов визначив для вчителя 
особливі завдання, як виховання морально-вольових якостей дитини та формування і розвиток 
пізнавальної активності. 

Для реалізації цих завдань педагог сформулював ряд вимог до особистості та професійності вчителя, 
підкреслив необхідність творчого підходу до навчально–виховної роботи. 
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Кин Е.Н.  М.Ф.Сумцов о личности и профессиональных качествах учителя. 

На основании изучения педагогического наследия М.Ф.Сумцова рассматриваются его педагогические 
взгляды на подготовку педагога, индивидуальный подход к организации учебно-воспитательного 

процесса в педагогических учебных заведениях. 

Kin O.M.   M.F.Sumtsov about a Personality and Professional Qualities of a Teacher. 

On the basis of M.F.Sumtsov’s pedagogical heritage the author cousiders his pedagogical views on teacher 
training, an individual approach to organization of training-educational process in pedagogical educational 

establishments. 
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 СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК  ФРАНЦІЇ: СФЕРА  ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФУНКЦІЇ 

На основі науково-теоретичного аналізу вітчизняної та зарубіжної літератури розглядається зміст 
діяльності соціальних працівників Франції. Класифікуються функції та головні напрямки діяльності 

соціальних педагогів. 

Характерною ознакою високоорганізованого суспільства є створення ефективної системи  захисту і 
підтримки найбільш вразливих і найменш пристосованих до суспільного життя верств населення. 
Діяльністю, спрямованою  на надання допомоги людям, які її потребують і які неспроможні самостійно 
вирішити свої проблеми, і є соціальна робота. Соціальна робота представляє собою багатопрофільну 
діяльність. Її можна розглядати як професійну та громадську діяльність державних закладів, 
громадських, приватних, змішаних організацій та їх служб, спеціалістів та активістів з метою розв’язання 
соціальних проблем окремих громадян і соціальних груп. Соціальна робота охоплює багато сфер 
життєдіяльності людини. Соціальна робота проводиться у школах,  дошкільних та позашкільних 
закладах, на виробництві, у лікувальних закладах, у центрах зайнятості, у спеціальних виховних 
закладах, за місцем проживання тощо. Водночас соціальна робота проводиться з різними соціальними 
групами, які виступають об’єктами соціальної роботи: дітьми, підлітками, безробітними, 
правопорушниками, національними меншинами, людьми похилого віку та ін. Соціальна робота як 
складна та різностороння діяльність передбачає активну взаємодію двох сторін: соціального працівника 
як головного суб’єкта соціальної роботи та його клієнтів у особі окремих індивідів або цілих суспільних 
груп. Специфіка такого роду діяльності передбачає, що навіть непрофесійний соціальний працівник 
повинен володіти великим об’ємом теоретичних і практичних знань і вмінь, бути готовим до виконання 
цілого ряду функцій. Найчастіше виділяють три основних риси, якими повинен володіти соціальний 
працівник – це, насамперед, гуманістичне спрямування особистості соціального працівника, який прагне 
займатися соціальною роботою;  компетентність в області соціальної роботи та суміжних сферах – 
юридичній, медичній, психологічній, культурній і т. д.; вміння налагоджувати адекватні міжособистісні 
відносини в різноманітних ситуаціях. Посадовими обов’язками соціального працівника є виявлення осіб 
та категорій населення, які потребують допомоги, підтримка людей, стимулювання їх на розвиток 
власних сил, конструктивну діяльність, інформування  інстанцій різних рівнів про соціальні проблеми 
людей та спрямування їх зусиль на усунення причин, які зумовили негативні зміни в природньому та 
соціальному середовищі, виявлення свого особистого співчуття і бажання допомогти, участь у створенні 
центрів соціальної допомоги сім’ям, самотнім людям і т.п. Із посадових обов’язків органічно випливають 
основні функції соціального працівника: діагностична, попереджувально-профілактична, психологічна, 
соціально-педагогічна, правозахисна, соціально-медична, соціально-побутова, комунікативна, 
організаційна, морально-гуманістична, рекламно-пропагандистська. Таким чином, соціальним 
працівникам та педагогам доводиться виконувати різноманітні дії, пов’язані з вихованням, навчанням, 
інформуванням, обслуговуванням людей і т. ін. Крім того, важливе значення мають етичні аспекти 
соціальної роботи, вміння соціального працівника спілкуватися як із своїми клієнтами так і з колегами,  
поважати неповторність та гідність іншої людини, зберігати таємницю.    

Поряд із загальними засадами діяльності соціального працівника у кожній державі сформувалися 
притаманні лише їй аспекти та особливості роботи в соціальній сфері. Соціальною роботою у Франції, де 
система підготовки працівників соціальної сфери є однією із найбільш ефективних у світі, традиційно 
займаються жінки, більшість із яких працюють на громадських засадах і є непрофесійними соціальними 
працівниками. Вимоги до соціальних працівників у Франції є переважно такими ж, як і у інших країнах: 
передбачається, що спеціаліст з соціальної роботи повинен мати відповідну соціологічну, психологічну, 
педагогічну, юридичну та медичну підготовку, володіти певними методами впливу на клієнта, вміти 
знаходити контакти з необхідними державними, політичними та громадськими організаціями та 
установами. Компетентність у різних галузях соціальної діяльності, як правило, все ж передбачає 
спеціалізацію у якійсь одній із них і це визначає основні професійні ролі соціального працівника: 
консультант (проводить психологічні та соціальні консультації, бесіди), брокер (надає необхідну 
інформаційну підтримку – підказує клієнту, до яких служб слід звернутися за допомогою), захисник 
(відстоює інтереси клієнта в різноманітних інстанціях), опікун (опікується дітьми-сиротами, дітьми із 
неблагополучних родин, доглядає хворих та осіб похилого віку), посередник (соціальний працівник, який 
знаходиться між двома людьми, людиною та групою з метою допомогти їм вирішити спільні проблеми), 
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розпорядник (визначає суспільні групи та окремих індивідів, які потребують підтримки, і займається 
призначенням як матеріальної, так і соціальної допомоги )  та ін. 

У Франції, де пріоритетними напрямами діяльності для фахівців із соціальної роботи  сьогодні є 
захист дитинства, попередження молодіжної злочинності, підтримка неповних і неблагополучних родин, 
людей похилого віку та безробітних соціальний працівник виступає переважно в ролі соціального 
асистента-помічника, вихователя раннього дитинства, вихователя із попередження злочинності серед 
молоді, радника із соціальної та родинної економіки, аніматора з соціокультурної діяльності, секретаря з 
медико-соціальної роботи. Вищеназвана група спеціальностей становить групу професій “ соціальної 
кар’єри”, об’єднаних спільним полем діяльності, спорідненими методами, завданнями роботи, 
критеріями професійної компетентності. У Франції немає чіткого розмежування між соціальними 
працівниками та соціальними педагогами. Вони виконують спільні функції виховання і допомоги, 
переслідують єдину мету – захист і підтримка населення. До соціальних працівників традиційно 
зараховуються медики, задіяні в сфері захисту материнства і дитинства, добровольці, які працюють на 
громадських засадах, інформатори. 

Головною характеристикою професій соціальної кар’єри, незалежно від профілю та спеціалізації, є 
вміння забезпечити посередництво між окремою особистістю, родиною, з одного боку, і громадськими 
організаціями, державними і суспільними структурами – з іншого, виступаючи з’єднуючою ланкою  між 
особистістю і суспільством, окремою людиною та групою, різними суспільними групами. 

Професія соціального асистента, порівняно з іншими професійними ролями соціального працівника, є 
найбільш багатопрофільною, тобто передбачає діяльність у різноманітних напрямах. Соціальному 
асистенту часто доводиться виконувати функції і консультанта, і посередника, і захисника, і 
розпорядника. Соціальні асистенти, до яких звертаються як за порадою, так і за конкретною підтримкою, 
змушені виконувати різноманітні завдання: складати досьє, шукати дотації з боку державних і 
громадських організацій, надавати інформацію, допомагати безробітним знайти відповідну роботу, 
підтримувати літніх людей та інвалідів, стежити за попередженням злочинності серед молоді, захистом 
дітей, неповнолітніх правопорушників та ін. 

Сфери діяльності “спеціалізованих вихователів” – вихователя із попередження молодіжної 
злочинності, вихователя раннього дитинства, радника із соціальної та родинної економіки охоплюють 
різні види виховних впливів на дітей та підлітків з девіантною поведінкою, дорослих, які зазнали впливу 
негативного соціального середовища, осіб із фізичними та психічними вадами. Діяльність 
спеціалізованого вихователя характеризується різноманітними методами і формами роботи залежно від 
контингенту клієнтів і середовища. Професійна активність спеціалізованого  вихователя передбачає 
тісну  співпрацю з тими, хто бере участь у процесі виховання: сім'єю, медичними працівниками, 
педагогами, іншими соціальними працівниками. 

У Франції, а пізніше і в інших країнах Західної Європи,  отримала поширення професія аніматора або 
організатора вільного часу. Саме поняття анімації має на меті гуманітаризувати вільний час, заохотити 
до якоїсь діяльності. Діяльність аніматора може бути різнобічною або ж мати певну спеціальну 
спрямованість. Аніматор завжди виступає як активний член групи, а не пасивний спостерігач, його 
діяльність повинна спонукати  до позитивного наслідування, що особливо важливо при роботі з дітьми та 
підлітками. Соціокультурна анімація, яка сприймається як активна, творча організація вільного часу, 
насправді переслідує більш глибоку мету  і спрямована на формування загальної культури людини, 
пробудження в особистості віри в себе, в свої можливості, розвиток творчих здібностей, активізацію 
процесу спілкування, самопізнання, самореалізації та самовдосконалення. Таким чином, анімація стає 
невід’ємною частиною виховання. 

Діяльність аніматора певною мірою схожа на  діяльність вихователя та тренера, однак анімація не 
копіює  ці традиційні форми роботи. Аніматор не лише передає знання та вміння, а насамперед, 
встановлює між членами групи атмосферу співробітництва, взаєморозуміння і взаємоповаги, активізує 
зв’язки між окремим індивідом і суспільством, групою і соціумом. Різнобічне трактування самого 
поняття “аніматор” дозволяє привносити в діяльність організатора вільного часу нові аспекти, називати 
аніматорами і тренерів, і вихователів, і працівників культури. 

Різнобічний характер носить діяльність аніматорів-працівників різноманітних асоціацій, рухів, 
угрупувань, соціально-виховних культурних закладів, наприклад музеїв та бібліотек. Серед аніматорів, 
котрі спеціалізуються у якомусь одному напрямі діяльності, можна назвати працівників дитячих таборів, 
керівників художньої самодіяльності, тренерів спортивних клубів тощо. 

Поле діяльності аніматорів у Франції  умовно включає чотири сфери: 
– соціально-економічну (наприклад, нові міста великого Парижу – Сержі-Понтуаз, Еврі, Марн-ля-

Валле та ін.), де аніматори співпрацюють з різними державними та громадськими організаціями та 
об’єднаннями; 

– об’єднання в житлових кварталах – культурні, громадські та суспільні центри, будинки молоді і 
культури, клуби дозвілля,  муніципальні відділи із справ молоді тощо; 
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– спеціальні об’єднання  для окремих категорій населення (дитячі будинки, будинки пристарілих, 
спеціалізовані інтернати  і т. ін.); 

– організації туризму й відпочинку, туристичні   літні бази, табори, сімейні будинки і т. д. 
Професійна підготовка аніматорів соціальної та соціокультурної діяльності відбувається як у 

державних, так і в приватних  спеціальних навчальних закладах. Так, спеціалістів для роботи з дітьми 
готують, зокрема, Ліга народної освіти і Центр підготовки методами активного виховання (СЕМЕА). І 
хоч у Франції відсутній єдиний центр професійної підготовки аніматорів, за підвищенням їх кваліфікації 
та за відповідним рівнем компетентності встановлений строгий контроль з боку Міністерства 
національної освіти Франції, державного секретаріату у справах молоді та спорту, деяких інших 
організацій. Про ефективність та перспективність діяльності аніматорів свідчить зростаючий інтерес  до 
професії аніматора в різних країнах світу і запозичення французького досвіду іншими державами при 
організації соціальної роботи. Професійних фахівців  із організації вільного часу, зокрема, почали 
готувати в навчальних закладах Австрії, Швеції, Німеччини, Швейцарії. 

Молодь, як одна із найактивніших суспільних груп є одним із головних об’єктів  соціальної політики 
держави. У Франції характерною ознакою при реалізації молодіжної політики та соціальної роботи з 
молоддю є залучення самих молодих людей до роботи з ровесниками. Задоволення потреб молоді в 
інформації є невід’ємною частиною молодіжної політики в промислово розвинутих країнах. Для цього 
створюються молодіжні інформаційні центри ( центри інформації та документації, центри інформації та 
консультування молоді). Подібні центри молодіжної інформації існують сьогодні в сімнадцяти країнах 
Західної Європи. У Франції інформація в центрах надається по дев’яти основних напрямах: освіта; 
професійна орієнтація і підготовка; зайнятість; безперервна освіта, підвищення кваліфікації; соціальні 
питання і практичні проблеми повсякденного життя; вільний час; канікули; зарубіжні контакти; спорт. 

Структура інформаційної мережі у Франції включає Національний центр інформації та документації в 
Парижі; обласні центри інформації молоді, створені в префектурах 24 регіонів країни; департаментські 
центри молодіжної інформації. 

Ключовою фігурою персоналу, задіяного в роботі центру, є інформатор, який безпосередньо вступає в 
контакт з молодими людьми. Така робота вимагає практичного досвіду, професіоналізму, вміння знайти 
спільну мову з людьми, об’єктивно оцінити ситуацію, щоб знайти з неї оптимальний вихід, вміння 
відійти від стереотипів. Інформатор повинен знати проблеми, з якими стикається молодь, володіти 
емпатійною культурою та творчими здібностями. Саме тому інформатори повинні бути з молодіжного 
середовища, бути близькими йому, знайомими з його проблемами. Так у Франції інформатори – це в 
основному молодь до 30 років, тобто самі молоді інформують молодих. 

У випадку, коли поставлена проблема вимагає більш глибоких знань, інформатори звертаються до 
спеціалістів другого рівня, які володіють більш високим  рівнем підготовки: радників, працівників з 
документацією тощо. Спеціалісти з молодіжної інформації зустрічаються із відвідувачами центрів у 
неформальній обстановці, із врахуванням індивідуальних особливостей та інтересів конкретної молодої 
людини, гарантуючи клієнтові при потребі анонімність. Характерним для роботи в центрі є те, що 
прийом відвідувачів ведуть ті ж працівники, які збирають і класифікують інформацію. Постійний 
контакт із споживачами інформації допомагає інформаторам вести пошук відомостей про найбільш  
актуальні для молоді в даний момент питання. 

Як бачимо, суб’єкти соціальної роботи, серед яких державні, громадські організації, церква, 
благодійні фонди визначають певну специфіку соціальної роботи, оскільки керуються своїми статутними 
вимогами та особливостями надання соціальної допомоги. Крім того, різноманітність професійних ролей 
соціального працівника безпосередньо залежить від основних напрямів соціальної політики держави. У 
Франції, де пріоритет віддається роботі з молоддю, переважна більшість соціальних працівників 
виступають у ролі спеціалізованих вихователів, організаторів вільного часу та добровольців, зайнятих 
інформуванням, консультуванням та попередженням соціальних конфліктів серед дітей та молоді. 

Отже,  головним суб'єктом соціальної роботи є не організації, а люди, які займаються соціальною 
роботою  професійно чи на громадських засадах. Професійна підготовка соціальних працівників у 
розвинутих країнах є невід’ємною складовою частиною успішної реалізації соціальної політики. 
Соціальний педагог, соціальний працівник, соціоном давно стали за кордоном необхідними і важливими 
професіями, оскільки готувати відповідних фахівців тут почали ще  близько 70-80 років тому [4:1]. У 
Америці та Західній Європі нагромаджений величезний практичний досвід соціальної допомоги людям, 
що її потребують, збереження соціальної стабільності, попередження і вирішення різноманітних 
конфліктів. Соціальна робота органічно ввійшла в життя багатьох розвинутих країн і допомагає 
підтримувати і розвивати їх цивілізованість. Саме тому соціальну роботу не без підстав називають 
“клеєм” суспільства або своєрідним “мастилом”, що полегшує роботу величезного соціального 
механізму, щоб він чітко працював, забезпечуючи права і свободи людини, рівновагу інтересів індивідів і 
груп. 
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ОНОВЛЕНА ПАРАДИГМА БАЗОВОЇ ОСВІТИ НА ПОРОЗІ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ 
(СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ) 

Аналізуються головні концептуальні засади розвитку освіти у країнах європейської співдружності. 
Здійснено порівняльний аналіз традиційної та оновленої парадигми базової освіти. 

Генеза пошуку міжнародним освітнім товариством підходів до побудови оновленої парадигми базової 
освіти, яка відповідала б потребам нового етапу розвитку людської цивілізації, вже має десятирічну 
історію. Її фундаментальні положення були сформульовані у “Всесвітній декларації про освіту для всіх”, 
прийнятій на Всесвітній конференції з освіти у Джомтьєні (Таїланд, 1990)[5]. Ця конференція та 
прийняті на ній документи знаменували собою початок нового міжнародного руху за перетворення 
освіти у предмет пріоритетної уваги суспільства, за задоволення актуальних освітніх потреб всіх і 
кожного. У Декларації були визначені стратегічні орієнтири оновленої парадигми базової освіти, які 
передбачали: 

1. Забезпечення універсального доступу до освіти, утвердження рівності можливостей у її 
отриманні. 

2. Надання пріоритетної уваги у навчальному процесі діяльності учня. 
3. Розширення засобів набуття та обсягу базової освіти. 
4. Розширення навчального середовища. 
5. Укріплення соціального партнерства в освітній сфері [5,2]. 

У 2000 році на ряді регіональних освітніх конференцій (Йоганнесбург, Бангкок, Санто-Домінго, 
Варшава, Каїр, Ресіфі) та на Всесвітній конференції у Дакарі (Сенегал, квітень 2000 р.) були підведені 
певні підсумки кількісного та якісного розвитку руху “Освіта для всіх”, започаткованого у Джомтьєні, 
сформульовані його подальші цілі та стратегії їх досягнення. [3] 

Як же розвивалась сформульована в своїй основі ще у 1990 році парадигма базової освіти, яких 
конкретних рис вона набула сьогодні? Проаналізуємо ці питання на прикладі освітніх реалій, 
характерних для Європейського регіону, який є найбільш розвиненим в освітньому плані і часткою якого 
є наша держава. 

Перш за все, звернімося до проблеми цілей базової освіти. Відповідно до “Всесвітньої декларації про 
освіту для всіх” її метою є забезпечення права на задоволення “базових освітніх потреб кожної дитини, 
юнака та дорослої людини у найбільш високому та повному розумінні цього поняття, тобто права на 
освіту, яка дає можливість навчитися пізнавати світ, діяти, жити разом з іншими та виживати. Мова йде 
про освіту, спрямовану на розкриття талантів і потенціалу кожної людини, на розвиток особистості учнів 
з тим, щоб вони були здатні покращити власне життя і життя суспільства” [5:2]. 

Названі базові освітні потреби мають як загальні (універсальні), так і особливі (індивідуальні) 
компоненти. До загальних компонентів, які є спільними для всього людства, належать:  

§ потреба у гармонійній інтеграції в оточуюче соціальне і природне середовище: а) як 
автономної особистості (потреба у розвитку інтелекту, здатності до прийняття осмислених 
рішень, до покращення якості свого життя, до подальшої освіти); б) як  учасника трудових 
відносин (вміння виживати і достойно працювати); в) як трудівника (уміння брати участь у 
житті та розвитку суспільства). Отже, базова освіта спрямована, передусім, на благо кожної 
людини, на розвиток її особистісного потенціалу. Саме особистісний розвиток є провідною метою 
базової освіти. Результатом базової освіти повинно стати формування особистості, впевненої у 
своїх силах, здатної функціонувати незалежно; 

§ іншим цільовим аспектом універсального значення є формування системи ціннісних 
орієнтацій та відношень. До них належать відповідальність за збереження та розбудову 
культурних, мовних та духовних надбань людства; толерантність до відмінних від власної 
соціальних, політичних та релігійних систем; підтримка загальноприйнятих моральних 
цінностей та прав людини; активна підтримка миру в усьому світі та солідарності між 
народами; сприяння взаємозбагаченню культур різних народів. 

Відмінності у потребах в базовій освіті, тобто їх особливий характер, зумовлюють національні 
культурні традиції кожної країни, актуальний рівень її соціально-економічного розвитку. 

Проаналізуємо, яким конкретним змістом наповнились за останні десять років визначені у Джомтьєні 
стратегічні орієнтири оновленої парадигми базової освіти. 

В аспекті універсалізації доступу до базової освіти країни Європейського континенту досягли фактично 
абсолютного показника. Право на освіту признано і реалізовується вже тривалий  історичний час. Розглянемо 
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два аспекти питання: перший - можливість безкоштовного отримання освіти; другий – тривалість 
обов’язкової освіти. 

Безкоштовний характер освіти забезпечується у державних навчальних закладах на рівні обов’язкової 
освіти. Однак проблемою, знайомою і для вітчизняних навчальних закладів, є тенденція до введення 
платних додаткових освітніх та позаосвітніх послуг, що викликає незадоволення батьків та є 
порушенням права на безкоштовну державну освіту [4:21]. У всіх країнах регіону існують і платні 
недержавні навчальні заклади: приватні та конфесійні. Співвіднесення освітнього рівня, який дають 
державні та недержавні навчальні заклади, є предметом постійних гарячих дискусій серед громадськості 
різних країн. З поширенням протягом останніх двох десятиліть економічної ідеології вільного ринку на 
соціальну сферу більшості країн регіону поступово збільшується і частка недержавного шкільництва, що 
викликає досить суперечливе ставлення педагогічної громадськості. 

Другий аспект питання – тривалість обов’язкової освіти. Вона визначається строком шкільного 
навчання, необхідного для здобуття компетенцій, достатніх для виконання громадянських обов’язків та 
забезпечення власних економічних потреб. У більшості країн регіону обов’язковим є рівень неповної 
середньої освіти, тобто 8-11 років навчання. Як правило обов’язкове навчання починається з 6-7 років, 
рідше з 5 і триває до 14-16 років, у деяких випадках до 18 (Бельгія, Нідерланди, Німеччина). Тенденцією, 
що досить активно проявляється як на Заході, так і на Сході регіону, є подовження строків обов’язкового 
навчання. Прикладом тому можуть слугувати закони про загальну середню освіту в Україні та Росії, що 
пояснюється, зокрема, прагненням  наближення до європейських освітніх стандартів.  

Подовження строків обов’язкового навчання відбувається двома шляхами: включенням до періоду 
обов’язкового навчання останнього дошкільного року (Норвегія, Україна, Росія), подовження строків 
навчання у старшій середній школі (Італія). На початку наступного десятиліття строки обов’язкового 
навчання досягнуть у регіоні 11-12 років [4: 20-21]. 

Як дуже важливу слід відмітити таку тенденцію розвитку освіти у регіоні, як інтенсифікація раннього 
(дошкільного) навчання. Воно перетворюється у невід’ємний компонент базової освіти, оскільки сприяє 
більш повноцінному індивідуальному розвитку, забезпеченню рівності можливостей на здобуття шкільної 
освіти. Сучасний стан системи раннього навчання характеризується широким різноманіттям форм. Все 
більшого розвитку набувають заклади, що ставлять за мету різнобічний природовідповідний розвиток 
особистості та повноцінну підготовку до школи. Можливості залучення дітей до таких форм навчання суттєво 
відрізняються у різних країнах, але деякі з них, наприклад, Німеччина, поставили за мету найближчим часом 
надати місце у такому закладі кожній дитині. Разом з тим, у Східній Європі економічні труднощі перехідного 
періоду зумовили значне зниження обсягу залучення дітей до організованих форм раннього навчання. 
Зокрема, в Україні частка дітей 1-6 річного віку у дошкільних закладах зменшилась з 1990 до 1998 року з 57% 
до 19’%,  у Росії відповідно  з 80% до 53,8%, у Казахстані з 47% до 10,8%. У Румунії, напроти, збільшилась з 
54,6% до 64,5%, у Литві з 50% до 69%.[1:21]  

Для багатьох країн регіону характерним є поширення обов’язкової освіти і на старшу середню школу. 
Старший етап середньої освіти має диференційований характер і здійснюється як у загальноосвітніх 
закладах академічної орієнтації, так і  професійних та технічних профілів. Пропорції розподілу учнів між 
закладами різної орієнтації мають суттєві відмінності у різних країнах, що залежить як від економічної 
кон’юнктури, так і від освітніх традицій, стилю педагогічного мислення. 

Так, у країнах Східної Європи відмічається скорочення контингентів учнів у школах технічного та 
професійного профілів, що пов’язується з трьома чинниками: 1)зменшення державного фінансування цієї 
сфери; 2)тенденції на ринку праці, пов’язані зі зменшенням потреб виробництва; 3)розчарування учнів у 
навчанні у таких закладах на користь шкіл загальноосвітнього профілю. На користь останніх працює і 
зростання участі приватного сектору у сфері освітніх послуг. 

У Західноєвропейському регіоні  традиційними є такі пріоритети: у німецькомовних країнах (Австрія, 
Бельгія, Німеччина, Люксембург, Нідерланди, Швейцарія) та в Італії більшість старшокласників (понад 
65%) навчаються на професійних та технічних профілях; у країнах Північної Європи, у Франції та 
Великобританії розподіл приблизно рівний: трохи більше 50% навчається на технічних та професійних 
профілях; нарешті, у країнах Південної Європи та в Ірландії більшість старшокласників навчається на 
загальнооствітньому профілі і лише 20-40% - на професійних та технічних [4: 25-26]. Однак, спільною 
для всіх країн регіону є тенденція подовження строків навчання, пов’язана з потребами культурного та 
економічного характеру. Спільним є прагнення перетворити повну середню школу на обов’язкову, 
базову незалежно від її профілю. 

При юридичному та фінансовому забезпеченні загального доступу до базової освіти, у регіоні все 
таки існують, як і у світі в цілому, достатньо серйозні проблеми у перетворенні “de jure” на “de facto”, 
пов’язані з відсівом учнів зі школи та академічною неуспішністю. За даними Організації економічного 
співробітництва та розвитку такі проблеми стосуються 15-20% школярів у країнах-членах цієї організації 
[4:27]. 
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Сукупність чинників, необхідних для забезпечення якості освіти, визначена у документах Всесвітньої 
конференції з освіти у Дакарі (Сенегал, квітень 2000р.). Отже, успіх у навчанні залежить від наявності: 
“1)здорових та мотивованих учнів, забезпечених якісним харчуванням; 2)добре підготовлених 
викладачів та активних методів навчання; 3)належних приміщень, обладнання та навчальних матеріалів; 
4)відповідних навчальних програм, навчання за якими може здійснюватися місцевою мовою з опорою на 
знання та досвід викладачів та учнів; 5)доброзичливого  навчального середовища, яке відзначається 
урахуванням гендерних факторів, сприяє збереженню здоров’я та захищеності дітей; 6)чіткого 
визначення та точної оцінки результатів навчання (знань, навичок, оціночних орієнтацій та соціальних 
установок); 7)системи управління та організації, що забезпечує участь у цих процесах усіх зацікавлених 
осіб і сторін; 8)поваги до місцевих громад і культур та їх залучення до цієї діяльності”[6:11]. 

Пошуки шляхів підвищення якості освіти покладені в основу перманентно здійснюваних освітніх 
реформ, що відбувалися протягом 90-х років ХХ ст. у Європейському регіоні. Найбільш типовими 
змістовими характеристиками сучасних реформ, що ведуть до утворення нових парадигмальних рис 
базових освітніх систем стали: 

- перехід до системного використання активних методів навчання, спрямованих на розвиток 
навичок до самостійного отримання знань. Саме таке завдання, сформульоване як “навчити 
вчитися”, признане пріоритетним у Міжнародній доповіді ЮНЕСКО “Освіта як прихований 
скарб” (1996), розробленій під проводом Жака Делора; 

- запровадження у навчальний процес сучасних інформаційних технологій, які слугують як змістом 
освіти, так і способом здобуття нових знань, розвитку навичок аналітичного та критичного 
мислення. Особлива увага звертається у ряді країн регіону (Італія, Франція, Румунія) на 
запобігання нового виду неграмотності – комп’ютерної, на зменшення нерівності у доступі до 
інформаційних технологій.  

Програма суцільної комп’ютеризації шкіл, особливо сільських, розроблена і в Україні, і передбачає: 
- розвиток громадянського виховання як цілісного процесу, що має міжпредметний характер та 

обіймає весь навчальний процес; 
- розробка стандартного мінімуму знань, необхідних для повноцінного функціонування 

особистості в сучасному суспільстві. Такі стандарти носять національний характер і є особливо 
актуальними для децентралізованих освітніх систем (наприклад, для Великобританії); 

- побудова системи безперервної освіти, основою для якої є базова освіта; 
- удосконалення системи педагогічної освіти. Провідними тенденціями у цій сфері стали: 1)якісне 

підвищення освітнього рівня вчителів початкових шкіл (перехід від середньої спеціальної до 
вищої професійної освіти в університетах та педагогічних коледжах); 2)набуття у процесі 
навчання майбутніми та вже практикуючими вчителями навичок дослідницької науково-
педагогічної роботи з метою формування їх інновативної професійної позиції, а, отже, 
підвищення якості професійної діяльності, що повинно призвести до зниження невстигання та 
відсіву учнів зі школи. Отже, удосконалення педагогічної освіти має за мету досягнення 
сполучення суспільної вимоги якісної освіти та особистісної потреби самих учителів у творчій, 
якісній професійній діяльності. 

Оновлена парадигма базової освіти спрямована, як уже було сказано, на її надання всім членам 
суспільства: дітям, юнацтву, дорослим. Тому постає питання про систему компенсаційних заходів для 
тих, хто своєчасно був позбавлений змоги досягти базового освітнього рівня або втратив його в силу 
ряду причин. У країнах регіону фактично немає повної неграмотності як соціального явища (її рівень не 
перевищує 1% від загальної кількості населення і стосується мігрантів, маргіналів, представників 
національних меншин). Але  має місце таке явище, як функціональна неграмотність, тобто 
неспроможність повноцінно виконувати свої громадянські обов’язки, брати участь  у трудових процесах. 
Міжнародним освітнім товариством в особі інституцій ЮНЕСКО розроблені достатньо чіткі критерії 
рівнів грамотності та визначені шляхи її підвищення. Ці питання стали предметом докладного розгляду 
на п’ятій Міжнародній конференції з питань освіти дорослих (Гамбург, 1997) [2]. 

Грамотність на сучасному етапі розвитку цивілізації означає “здатність розуміти та використовувати 
різні типи інформації у побутовому, професійному, громадському житті”. Провідне місце у розробленій 
спеціалістами ЮНЕСКО парадигмі грамотності посідають такі поняття, як суспільна грамотність, 
грамотне середовище, культура грамотності. Ефективними підходами до подолання неграмотності (як 
повної, так і функціональної) названі: 

- включення заходів по боротьбі з неграмотністю у широкий соціально-економічний та культурний 
контекст з метою надання можливості  використання здобутих знань і навичок на робочих 
місцях, які її потребують; підтримка та розвиток грамотності через використання ЗМІ, залучення 
до діяльності культурних осередків; 

- створення можливостей набуття та підвищення грамотності рідною мовою, що об’єктивно є 
найбільш ефективним шляхом, з переходом на дво- або навіть тримовне навчання (навчання 
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місцевою, державною та глобальною мовами) з метою забезпечення більшої мобільності та 
конкурентоспроможності на ринку праці; 

- активізація зусиль місцевої громади у подоланні неграмотності, тобто віддання пріоритету шляху 
“знизу” над шляхом “зверху”; 

- інтергенераційний підхід до подолання неграмотності, тобто усвідомлення взаємозв’язку та 
взаємообумовленості грамотності дорослих (батьків) та успішного шкільного навчання дітей; 

- гендерний підхід, який передбачає першочергову увагу до подолання неграмотності серед 
жіноцтва, яка складає більшість з 880 млн. неписьменних у сучасному світі, адже передусім через 
жінку-матір відбувається залучення дитини до рідної мови та культури; 

- активне залучення нових інформаційних технологій до заходів подолання неграмотності; 
- розробка системи заходів “позитивної дискримінації” у процесі подолання неграмотності, яка 

передбачає “надання більшого і кращого тому, хто має менше”. Прикладом такого підходу є, 
наприклад, зони пріоритетної освіти у Франції, території пріоритетного освітнього розвитку у 
Португалії, пріоритетне фінансування сільських шкіл у Польщі тощо [4:37]. 

Таблиця 1. 
Порівняльна характеристика традиційної та оновленої парадигм базової освіти (БО) 

ТРАДИЦІЙНА ПАРАДИГМА 
БАЗОВОЇ ОСВІТИ 

ОНОВЛЕНА ПАРАДИГМА БАЗОВОЇ ОСВІТИ 

БО призначена для   дітей 
шкільного віку. 

БО призначена для всіх громадян суспільства: дітей, 
юнацтва, дорослих. Надання базової освіти дорослим 
передбачає включення заходів подолання неграмотності у 
широкий соціально-економічний та культурний контекст, 
інтергенераційний та гендерний підходи.  

БО прирівнюється до початкової 
освіти. 

БО вимірюється не кількістю років навчання, а якісними 
показниками: здатністю до повноцінного самостійного 
виконання громадянських функцій, до економічної 
самостійності, що повинно стати результатом достатнього 
індивідуального розвитку. У розвинених країнах відбувається 
перехід до повної середньої освіти як базової. 

 Метою БО є набуття певного 
обсягу знань (предметоцентрична 
система). 

Метою БО є реалізація базових освітніх потреб кожної 
особистості (антропоцентрична система). 

БО є однаковою для всіх. БО відповідає базовим потребам представників різних 
культур, а також індивідуальним потребам. 

БО є статичною. Зміни 
здійснюються час від часу в ході 
періодичних реформ. 

БО є динамічною, гнучкою. Реформа змісту освіти є 
перманентною. 

Зміст БО визначається  
пропозицією, тобто освітньою 
адміністрацією різних рівнів. 

Зміст БО визначається  попитом, тобто учнями, батьками, 
суспільством. Від попиту залежать і форми та методи надання 
знань. 

У центрі уваги процес викладання. 
Учень є об’єктом навчальної 
діяльності. 

У центрі уваги процес навчання, тобто формування навичок 
самоосвіти. Учень – суб’єкт власного саморозвитку. 

 
Початком навчання є вступ дитини 

до школи. 
Ранній (дошкільний) інтенсивний розвиток дитини у 

дошкільних закладах; відсунення початку обов’язкового 
навчання на останній рік традиційного дошкільного періоду 
дитинства. 

Пріоритетне використання 
традиційних засобів навчання (“chalk 
and talk methods”). 

Пріоритетне використання нових інформаційних 
технологій  як засобу отримання знань  та розвитку 
аналітичного та критичного мислення школярів.  

Навчання державною мовою. Навчання рідною мовою з переходом на бі- або трилінгвізм 
з метою підвищення професійної мобільності та 
конкурентоспроможності. 

Пріоритетними є навчальні 
завдання над виховними, для яких є 
характерним ціннісний нейтралітет. 

Пріоритетними є завдання громадянського виховання, які 
мають національний, регіональний та світовий виміри. 

 
Відповідальність за розвиток БО 

несе відповідне міністерство, тобто 
освіта є сферою “секторальної” 
відповідальності. 

Відповідальність за розвиток БО несе уряд в цілому, освіта 
є предметом “міжміністерської” відповідальності, тому освітня 
політика тісно пов’язується з широкими соціальними 
програмами. 
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Розвиток БО є  відповідальністю 
певних державних органів. 

Розвиток БО є відповідальністю всього громадянського 
суспільства. Вона здійснюється шляхом координації зусиль на 
всіх етапах та рівнях її здійснення. 

БО є освітою на все життя. БО є основою для подальшої – безперервної, що 
набувається протягом усього життя. 

Названі заходи  мають соціально-педагогічний характер. Таку ж спрямованість мають і наступні 
стратегічні орієнтири оновленої парадигми базової освіти: розширення навчального середовища та 
укріплення соціального партнерства у сфері освіти.  

Навчальним середовищем у сучасних умовах є все громадянське суспільство, яке об’єднує зусилля 
навчальних закладів, батьківської громадськості, місцевої влади, бізнесових структур, неурядових 
організацій у співробітництві для досягнення цілей базової освіти. 

Тенденціями розвитку освітніх систем, які сприяють таким процесам, стали: 1)децентралізація 
управління освітою, надання учасникам педагогічного процесу можливості більш широкої участі у 
прийнятті відповідальних рішень та моніторингу їх виконання; 2)перетворення освіти на сферу 
“міжміністерської” відповідальності та партнерства (наприклад, у Франції).  

Метою міжвідомчого партнерства є інтеграція зусиль у розв’язанні проблем дітей та молоді. 
Для більш наочного та системного уявлення про сукупність положень, що визначають сутність 

оновленої парадигми базової освіти, представимо їх у вигляді порівняльної таблиці (Див.табл.1.) 
Подальший розвиток парадигми базової освіти повинен полягати, на думку європейських освітян, у 

визначенні певних стандартів знань та навичок, необхідних для задоволення всіх освітніх потреб 
сучасної людини. Вони не можуть бути глобальними і статичними, повинні визначатися кожною країною 
залежно від актуального рівня її соціально-економічного та культурного розвитку а також рівня суспільних 
домагань на місце у глобальній економічній та політичній системі[4: 50]. 
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Анализируются главные концептуальные положения развития образования в странах европейского 
сообщества. Произведен сравнительный анализ традиционной и обновленной парадигмы базового 

образования. 

Sbruyeva A.A. A Renewed Paradigm of Basic Education on the Brink of the 3 rd Century 
(Social and Pedagogical Aspect). 

The article analysesthe  main conceptual grounds of education development in the countries of European 
community. The author has made a comparative analysis of traditional and renewed paradigms in the sphere of 

education. 
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ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У 
КОЛЕДЖАХ АНГЛІЇ 

Аналізується зміст, форми та методи підготовки професійних педагогічних кадрів для навчальних 
закладів Англії у системі коледжів. Розглядаються компоненти професійно-педагогічної підготовки 

фахівців. 

В умовах оновлення національної освіти в Україні, активних пошуків ученими шляхів та засобів 
удосконалення професійно-педагогічної підготовки вчительських кадрів набуває особливого значення 
вивчення та використання вітчизняної та зарубіжної історико-педагогічної спадщини, накопиченої 
вищою школою. 90-ті рр. XX ст. у ряді західних країн, у тому числі в Англії, характеризуються 
реформами в галузі вищої освіти, спрямованими на покращення змісту і методів навчання студентів з 
урахуванням потреб соціально-економічного розвитку суспільства. 

Вивчення теоретичних ідей та досвіду зарубіжних педагогів періоду реформ з сучасних позицій 
сприятиме подоланню звичних стереотипів, які протягом довгого часу існували у вітчизняній 
педагогічній думці і зумовлювали примітивний підхід до складної картини розвитку освіти за кордоном. 
Разом з тим, вивчення зарубіжної спадщини необхідне і для того, щоб використати позитивний досвід, 
надбаний світовою педагогічною думкою минулих років, розкрити соціально-педагогічні особливості 
навчально-виховного процесу в зарубіжній вищій школі.  

Зараз учбовий план англійського коледжу включає: курси основних предметів; професійний курс; 
педагогічний курс; практику в школі. Велика увага у навчанні відводиться курсам основних предметів. 
Серед провідних академічних дисциплін (математика, географія, англійська мова та література) студент 
вибирає 1-2, призначені для “особистої” загальної освіти, які він вивчає досконаліше, ніж інші. На їх 
вивчення відводиться приблизно 25 % учбового часу з трирічного курсу навчання. Наявність курсів 
основних предметів викликає дискусії, тому що студент глибоко вивчає один чи два основних предмети 
на шкоду педагогічним дисциплінам та професійному курсу. 

Професійний курс являє собою ряд предметів, які вибирає або сам студент, або йому їх пропонують у 
залежності від навчального плану того типу школи та віку дітей, з якими він працюватиме після 
закінчення коледжу. Як правило, до професійного курсу входять англійська мова, математика, географія, 
історія. Звичайна загальна кількість предметів – 6-8. Професійні курси вивчаються 1-2 роки при 
найменшій кількості годин на тиждень порівняно з вивченням основних предметів. 

На вивчення педагогічних дисциплін відводитися приблизно 1/4 загального навчального часу, що 
становить 450-480 годин. Основою педагогічної підготовки є "Курс по вихованню та освіті". До нього 
входить вивчення філософії, психології, соціології, а також розділи з методики, історії педагогіки, курс 
школознавства. Зараз педагогічні курси перероблюються у зв’язку з переглядом багатьох положень цієї 
науки англійськими педагогами-теоретиками, котрі вважають, що курс педагогіки необхідно поширити 
та поглибити. Зокрема, пропонується зробити акцент на вивченні шкільних програм та учбових планів у 
період початкової підготовки вчителя. 

Традиційними методами навчання студентів у педагогічних коледжах є лекційний, тьюторський та 
дискусійний. Аналіз праць П.Бенкса, Р.Віард, Д.Влайя та інш. свідчить, що при використанні у 
навчальному процесі лекційного методу, увага акцентується на підвищенні ролі лекції в розвитку 
активної розумової діяльності студентів шляхом застосування проблемного викладу учбового матеріалу 
та групових дискусій, опорних схем, які дають можливість сконцентрувати увагу студентів на 
головному, скороченні тривалості лекції за рахунок .організації самостійної роботи студентів у формі 
атестації за викладеним матеріалом. 

Особливості використання у навчанні тьюторського методу розкриваються в роботах К.Коліера, 
Д.Уільямсона та інш. Вони показують, що тьютор, як правило, керує самостійною навчальною 
діяльністю 1-4 студентів, щотижнево консультує їх, аналізує підготовлені студентами на основі 
рекомендованої науково-методичної літератури і періодичних видань реферати, есе, доповіді, 
організовує дискусії з різних педагогічних та методичних питань роботи вчителя. Поряд з позитивними 
рисами – використанням індивідуального підходу та залученням студентів до різних форм самостійної 
роботи – тьюторському методу притаманні недоліки: недостатня, в ряді випадків, наукова кваліфікація 
тьютора і знання досвіду школи, значне перевантаження його навчальною роботою. 

В практиці роботи коледжів широко використовується дискусійний метод. Роль дискусійного методу 
як засобу забезпечення студентам можливості висловити свою точку зору, а викладачам одержати 
сприятливі умови для зв’язку теорії з особистим досвідом студентів, підкреслюють М.Аберкромбі, 
Д.Портер, К.Саттон. Вони показують, що в 90 рр. однією з ефективних форм використання в 
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навчальному процесі коледжів цього методу є проведення дискусій у малих групах. У залежності від 
учбової мети та складу в коледжах діють такі види малих груп: "ті, що гудуть" /buzzing/, “синдикати” 
/syndicates/, “самооцінюючі” /self-appraising/, “Аберкромбі” /abercjmbie/ та “трейнінг” /training/ групи. 

До “тих, що гудуть”, “синдикатів” та “самооцінюючих” груп входять З-6 чол. Члени груп самостійно 
готують доповіді, усні і письмові роботи на запропоновані тьютором педагогічні і методичні теми, які 
потім засобами групових дискусій, інтерв’ю, взаємооцінки виконаних завдань обговорюються на 
семінарах, лекціях, пленарних засіданнях груп. В групах “Аберкромбі” і “трейнінг” працюють 8-12 чол. 
Студенти груп “Аберкромбі” виконують самостійні роботи за поданими темами, результати яких 
обговорюються в процесі “вільних” або “асоціативних” дискусій. Діяльність студентів “трейнінг” груп 
пов’язана в вивченням особистої поведінки їх членів, взаємовідносин між ними, мотивів спілкування та 
спрямована на вправи у педагогічно доцільній поведінці. Діяльність малих груп активізує-навчання 
студентів, допомагає розвитку їх критичного мислення, виробленню інтелектуальних умінь та навичок, 
формуванню мотивів професійного самовдосконалення. 

Аналіз джерел показує, в учбовому процесі коледжів набуває розповсюдження метод моделювання. 
Д.Мегаррі визначає його як імітацію реальної діяльності вчителя в штучно створених педагогічних 
ситуаціях, коли викладачам коледжів доводиться звертатися до інтелектуальної абстракції чи спрощення 
навчального матеріалу. При моделюванні, на відміну від традиційних методів, дії викладачів 
підпорядковані не логіці засвоєння знань, умінь та навичок студентів, а логіці організації їх діяльності. 
Показово, що ігрова діяльність студентів у процесі моделювання нічим не обмежується, створюючи 
умови для розвитку творчих здібностей особистості. Д.Мегаррі розробив класифікацію форм активізації 
навчання студентів у рамках моделювання, яка широко використовується в коледжах. Викладачі 
застосовують такі форми цієї класифікації, як аналіз конкретних психолого-педагогічних ситуацій та 
інцидентів (case studies, critical incidents), “мікровикладання" (microteaching), “вхідну кореспонденцію” 
(in-basket exercises), “розігрування ролей” (role-playing simulations) “ігрове проектування” (simulation 
games), “лабіринт” (action mazes). 

При мікровикладанні студент проводить міні-уроки в міні-класах, відпрацьовуючи окремі методичні 
прийоми. Відеозаписи уроків спільно обговорюються та оцінюються викладачами. Використання 
ігрового проектування і “лабіринту” передбачає постановку перед студентами науково-методичних 
завдань та контрольних запитань до них, а також запропонування кількох варіантів вирішення цих 
завдань. При ігровому проектуванні студенти поділяються на групи, кожна з яких висуває свій варіант 
розв’язання завдання. Керівники груп захищають їх на імітованих засіданнях шкільних методичних 
об’єднань учителів. У ході застосування “лабіринту” студенти, імітуючи діяльність учителя, за 
допомогою комп’ютера виконують обрані варіанти запропонованих завдань, вирішують педагогічні 
ситуації, що виникають при цьому. Використання активних форм моделювання сприяє підвищенню 
рівня методичної підготовки майбутніх учителів до роботи в школі. 

Обов’язковою складовою професійно-педагогічної підготовки в коледжах є педагогічна практика 
студентів у школах. Завдання практики розробляли у своїх працях Е.Коуп і X.Макфарланд. Е.Коуп у 
дослідженні “Шкільна практика як складова педагогічної освіти” засобом аналізу результатів 
порівняльного анкетування з’ясував, що при розгляді завдань практики вчителі акцентують увагу на 
оволодінні студентами ефективними методами управління класом та налагодження дисципліни, тьютори 
коледжів – необхідності формування у майбутніх учителів здібностей планування та організації 
навчальної діяльності школярів, а студенти – самопізнанні та набутті в процесі практики впевненості в 
своїх педагогічних можливостях. 

В роботі “Розумне навчання: професійні навички для студентів педагогічних закладів” професор 
педагогіки Даремського університету X.Макфарланд особливим завданням практики вважає формування 
у студентів п’яти категорій педагогічних умінь: чітко визначати для себе і учнів конкретні завдання 
учення; здійснювати контроль за поведінкою учнів та встановлювати з ними педагогічно доцільні 
комунікативні і міжособистісні відносини; володіти методичними вміннями 8 предметів спеціалізації; 
цілеспрямовано спостерігати та оцінювати обстановку в класі, зокрема результати навчальної діяльності 
учнів після вивчення кожної конкретної теми; створювати в класі творчу атмосферу, забезпечувати 
співробітництво з учителями, студентами-практикантами та учнями інших класів для проведення 
спільних навчально-виховних заходів. 

Вивчення постанов уряду, учбової документації коледжів та праць педагогів свідчить, що у 90-ті рр. 
керівництво педагогічною практикою студентів здійснюється тьюторами коледжів та вчителями шкіл. 
Керівники практики консультують студентів з основних питань змісту та методики проведення 
навчальної роботи, знайомлять з методами управління класом, встановлення педагогічно доцільних 
стосунків з учнями та вчителями, оцінюють здібності студентів до вчительської діяльності. 

При аналізі джерел виявлено, що в ході реформ Е.Амідон, С.Морріс, П.Попплтон, Н.Фландерс та ін. 
ведуть пошуки вдосконалення методів і форм керівництва практикою, її організації, оцінки навчальної 
діяльності практикантів з боку тьюторів та вчителів. Серед них: введення систем “вчитель-тьютор”; 
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проведення практики в базових школах коледжів; використання шкільного телебачення; створення при 
школах та коледжах консультаційних комітетів з питань практики; застосування групового методу 
організації навчальної роботи студентів і методу аналізу взаємодії вчителя та учнів. 

Основними формами організації практики студентів є “блочна” (block) та “серійна” (serial). Блочна 
проводиться з відривом від занять у коледжі, її терміни залежать від конкретних педагогічних завдань, і 
становить від 2-х до 14-ти тижнів. Вона дозволяє студентам заглибитися у процес навчання школярів, 
вимагає від них формування вмінь та навичок організації навчального процесу, самостійного планування 
уроків, користування системою оцінок знань учнів та управління класом. Серійна практика є 
безвідривною, короткочасною, проводиться протягом дня або кількох днів на тиждень. До її завдань 
входить встановлення та  забезпечення постійних зв’язків коледжів та шкіл, знайомство студентів з 
навчальною роботою в школі. Характерною рисою є гнучкий характер серійної практики. Він сприяє 
здійсненню потрійного співробітництва між тьюторами коледжів, шкільними вчителями та студентами, 
дозволяє студентам протягом всього навчального року поповнювати досвід роботи в школі, забезпечує 
взаємодію з блочною практикою. 

Аналіз джерел показує, що наприкінці 90-х рр. у педагогічних коледжах посилилася увага до 
практичної діяльності студентів, розширилися зміст та форми співробітництва зі школами, зросла роль 
педагогічної практики в навчальному процесі. 

Критичний аналіз досвіду підготовки педагогічних кадрів у педагогічних коледжах Англії допоможе, 
на наш погляд, пошукам нових підходів до підготовки майбутніх учителів в умовах  розвитку сучасної 
вищої педагогічної школи України.  

 
Матеріал надійшов до редакції 8.09.2000 р. 

Леонтьева О.Ю. Профессионально-педагогические особенности підготовки педагогических кадров в 
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СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ 

У статтi розглядаються два аспекти соцiально-правової вiдповiдальностi особистостi (пiдсвiдомий 
та свiдомий), ставиться завдання їх сполучення та розкриваються чинники процесу формування 

усвiдомленої вiдповiдальностi як здатностi до саморефлексiї i орiєнтацiї на потенцiйно-можливий 
аспект дiйсностi 

Iснування як людини, так i суспiльства залежить, головним чином, вiд ступеня їх iнтеграцiї, що 
виявляється у процесi узгодження культурно-iсторичної, соцiально-економiчної, цiннiсно-свiтоглядної 
тенденцiй їх розвитку.  

Ступiнь iнтеграцiї iндивiда i суспiльства визначається, головним чином, рiвнем соцiальної 
вiдповiдальностi людини як особистостi, котра постає як сукупнiсть суспiльних вiдносин. 
Вiдповiдальнiсть, як одна з “генералiзуючих якостей людини”, як результат “iнтеграцiї всiх її психiчних 
функцiй та суб’єктивного сприйняття нею навколишнього свiту, емоцiйного ставлення до обов’язку” [1 : 
87] може розумiтися як здатнiсть особистостi дотримуватися у своїй життєдiяльностi загальноприйнятих 
суспiльних норм поведiнки [2]. 

У вiтчизнянiй педагогiцi одним iз перших вiдповiдальнiсть як соцiальну особистiсну якiсть розкрив 
А.С.Макаренко, за яким включення вихованцiв у систему вiдповiдальних залежностей є визначальною 
умовою формування вiдповiдальностi особистостi. У педагогiцi В.О.Сухомлинського вiдповiдальнiсть 
розглядається як здатнiсть особистостi самостiйно формулювати зобов’язання, виконувати їх i 
здiйснювати самооцiнку та контроль. Сучасне трактування проблеми формування особистостi 
розроблено I.Д.Бехом, який розглядає вiдповiдальнiсть як якiсть, що концентрує усвiдомлений iндивiдом 
загальнозначущий обов’зок, повиннiсть у вчинку, передбачає визнання людиною своєї причетностi до 
соцiального i природного буття, своєрiдний пiдсумок самоусвiдомлення. У сучасних наукових 
дослiдженнях I.Д.Беха, Т.Г.Гаєвої, Т.Є.Колесiної, О.Л.Кононко, М.В.Левкiвського, А.В. Лопуховської, 
Т.В.Морозкiної, М.В.Савчина, I.А.Улєдової розкриваються психологiчнi механiзми формування у дiтей 
рiзного вiку  вiдповiдальностi, яка оцiнюється як особливий мотив людських вчинкiв, смисловий 
принцип регуляцiї поведiнки.  

Проблема вiдповiдальностi особистостi представлена у роботах фiлософiв С.Ф.Анiсiмова, 
Н.О.Головко, О.Г.Дробницького, Р.Косолапова, В.Маркова, О.I.Ореховського та iн. i стосується 
спiввiдношення об’єктивної необхiдностi та реальної свободи. У фiлософiї свобода розглядається як 
оптимальна форма зв’язку людини з iншими людьми. Першоелементом свободи є вибiр, який передбачає 
самообмеження, вiдмову вiд певних можливостей з метою видiлення такої, яка є головною у вiдповiднiй 
ситуацiї. Моральна вiдповiдальнiсть характеризується як сукупнiсть об’єктивних вимог, поставлених 
суспiльством, колективом до окремих своїх членiв у виглядi моральних принципiв, норм, що виражають 
суспiльну необхiднiсть. Ще один напрям розгляду вiдповiдальностi у фiлософському аспектi полягає у 
поєднаннi її з поняттям обов’язку. На думку О.Г.Дробницького, межi обов’язку, здатнiсть людини до 
виконання обов’язку й умови її правоти або провини складають її вiдповiдальнiсть. 

Вiдповiдальнiсть щiльно пов’язана з самоконтролем. Якщо людина бере вiдповiдальнiсть за життєвi 
подiї на себе, то це є показником iнтернального (внутрiшнього) локусу контролю (I. Роттер).  Якщо ж 
людина приписує вiдповiдальнiсть за життєвi подiї зовнiшнiм чинникам, то це свiдчить про те, що їй 
властивий екстернальний (зовнiшнiй) локус контролю. Дослiдження виявили, що вiдповiдальнiсть 
людини пов’язана, головним чином, з iнтернальним чи змiшаним (iнтернально-екстернальним) локусом 
контролю, в той час, коли суто екстернальний локус контролю не виявився таким, що корелює з 
вiдповiдальною поведiнкою [3]. Отже, вiдповiдальнiсть людини випливає з її здатностi регулювати свою 
поведiнку, виходячи з внутрiшнього локусу контролю. Зрозумiло, що внутрiшнiй та зовнiшнiй локуси 
контролю спiввiдносяться з такими аспектами психiчних функцiй людини, як iнтра- та 
екстравертованiсть, якi, в свою чергу, пов’язанi з активнiстю вiдповiдно лiвої та правої пiвкуль головного 
мозку людини. 

Правопiвкульова активнiсть характерна для таких учнiв, яких можна назвати “лiтераторами”, що 
вiдрiзняються iмпульсивнiстю поведiнки, недостатньою її органiзацiєю, низьким суб’єктивним 
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контролем та великою потребою до нових вражень. На вiдмiну вiд “лiтераторiв”, “математикiв” вiдрiзняє 
хороша здатнiсть до переробки iнформацiї, розвинуте вербально-логiчне (тобто лiвопiвкульове) 
мислення, здатнiсть до узагальнень, високий суб’єктивний контроль над значущими ситуацiями i 
органiзацiєю поведiнки, зрiлi пiзнавальнi мотиви [4]. 

Таким чином, для аналiзу феномену вiдповiдальностi можна використати концепцiю функцiональної 
асиметрiї пiвкуль головного мозку людини [5], якi трансформують iнформацiю несхожим чином та 
роблять рiзний внесок у когнiтивну дiяльнiсть людини. В цiлому можна сказати, що пiвкулi 
(функцiональна асиметрiя яких так чи iнакше пов’язана з  асиметрiєю простору та часу [6]) можна 
розглядати як психофiзiологiчний фокус людського органiзму, оскiльки з їх функцiями так чи iнакше 
пов’язанi такi сторони людської iстоти, як механiзми цiлепокладання та пошуку (вибору) способiв 
досягнення цiлей, енергетична та iнформацiйна регуляцiя поведiнки [7], фази сну, емпатiя i рефлексiя, 
екстраверсiя й iнтроверсiя (властивостi, що спiввiдносяться зi статевим диморфiзмом), повiльнi та 
швидкi потенцiали мозку, свiдомiсть та безсвiдомiсть, довiльна i мимовiльна сфери психiчної дiяльностi, 
перша та друга  сигнальнi  системи, сила та слабкiсть нервових процесiв, їх лабiльнiсть  та  iнертнiсть, 
збудження та  гальмування, “Я” та “не-Я”, ерготропнi та трофотропнi функцiї органiзму, симпатична та 
парасимпатична ланки вегетативної нервової системи та iн. [8 : 44–138].   

Цiкаво вiдзначити й те, що лiва пiвкуля здiйснює вольове зусилля [9 : 78–80] i виявляє прагнення до 
манiпулятивно-вольової дiяльностi, в той час, коли права пiвкуля активна у станi творчостi та вирiшеннi 
проблем. Слiд сказати, що в цiлому правопiвкульова стратегiя сприйняття, мислення та опанування 
свiтом є iнстинктивно-iнтуїтивним, емоцiйно-образним, конкретно-експресивним, цiлiсно-синкретичним 
свiторозумiнням, що формує багатозначно-метафоричний лiнгвiстичний та мотивацiйно-смисловий 
контексти  вiдображення дiйсностi, “пробуджуючи” до життя такi форми суспiльної  свiдомостi, як 
мистецтво та релiгiя [10]. Лiвопiвкульова стратегiя, навпаки, є особистiсно-вольовим, абстрактно-
логiчним, понятiйно-концептуальним, дискретно-множинним свiтосприйняттям, яке сприяє формуванню 
однозначного лiнгвiстичного та мотивацiйно-смислового контексту вiдображення оточуючого свiту та 
“пробуджує” до життя науку та фiлософiю. Крiм того, що дуже важливо для аналiзу питання про 
соцiально-правову вiдповiдальнiсть особистостi, права пiвкуля орiєнтується на минулий час, а лiва – на 
майбутнiй. В онтогенезi людини та у процесi розвитку культури в цiлому простежується закономiрнiсть 
– еволюцiя мови йде вiд знаку природного до знаку штучного, вiд синкретизму – до аналiтизму, а вiд них 
– до нового рiвня мовної комунiкацiї, яка потребує використання нелiнiйних форм писемностi та 
мислення. У станi функцiональної активностi правої пiвкулi, яка притаманна релiгiйно-мiфологiчному 
свiтосприйняттю [10], людина емпатично сполучається зi своїм оточенням, що сприймається цiлiсно, 
багатозначно, метафорично; тут виявляється релiгiйний феномен довiри, здатностi вiдображати свiт 
некритично, виходячи зi свого досвiду. Створюються пiдстави для прояву емпiричного мислення. У станi 
функцiональної активностi лiвої пiвкулi дiйснiсть вiддзеркалюється дискретно-множинним, аналiтико-
однозначним чином, а людина постає як вiдносно iзольована вiд зовнiшнього свiту, ситуативно-рольова 
особа, котра усвiдомлює довiльнiсть, вiдноснiсть, iлюзорнiсть, “театральнiсть” всього, що вiдбувається. 
Тут постають питання про свободу та волю, яка актуалiзується у ситуацiї вибору саме за умов дискретно-
множинної лiвопiвкульової реальностi, котра створює передумови для поширення теоретичного 
мислення, для розвитку аналiтико-скептичної рефлексiї.  

Треба вiдмiтити, що в онто- та фiлогенезi живої iстоти спостерiгається поступове зростання 
пiвкульової асиметрiї, найбiльше вираження якої досягається у зрiлому вiцi. Потiм, у процесi старiння  
органiзму пiвкульова асиметрiя поступово нiвелюється. Виявляється стан функцiонального синтезу 
пiвкуль, коли стара людина, збагачена життєвим досвiдом, по сутi “перетворюється у дитину” з її 
пластичною психiкою, безпосереднiстю сприймання свiту. Подiбна схема спостерiгається в бiльш 
конкретному контекстi. На нейрофiзiологiчному рiвнi реалiзується механiзм “замикання”. Динамiка 
процесiв “замикання” тимчасового зв’язку йде вiд асиметрiї до симетрiї та знову до асиметрiї  активностi  
пiвкуль [11].   

Важливо зауважити й те, що права пiвкуля, як вважають деякi дослiдники, активна у станi 
гiпнотичного трансу, тобто права пiвкуля виявляється  сугестогенною [12], вона активна у процесi 
вироблення психологiчних установок. Можна припустити, що правопiвкульовi форми психiчної 
дiяльностi актуальнi у процесi соцiальної адаптацiї (сугестiї), де реалiзується принцип зовнiшнього 
локусу контролю, коли нарiжне значення мають процеси емпатiї, iмiтацiї, наслiдування, якi беруть 
участь у формуваннi особистостi дитини. Тут вiдповiдальнiсть формується як переважно психологiчна 
установка, що не усвiдомлюється людиною i може виступати у виглядi неусвiдомлених її дiй. На вiдмiну 
вiд правопiвкульових форм психiчної дiяльностi, в полi яких  людська iстота не диференцiює “Я” i “не-
Я”, зовнiшнє та внутрiшнє, що має мiсце на початковому етапi онто- та фiлогенезу (коли актульним  
виявляється процес соцiальної адаптацiї як iнтеграцiї у соцiальну структуру  реальностi, який 
реалiзується на основi принципу зовнiшнього локусу контролю), лiвопiвкульовi форми психiчної 
дiяльностi пов’язанi з формуванням “Я” людини як принципу внутрiшнього локусу контролю (що дає 
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можливiсть дiяти вiдносно незалежним вiд зовнiшнього середовища чином та проявляти принцип 
вiдповiдальностi). На цьому рiвнi вiдповiдальнiсть реалiзується як усвiдомлення i може виступати у 
виглядi усвiдомлених дiй людини. 

Отже, ми можемо виокремити два аспекти вiдповiдальностi – правопiвкульвий, неусвiдомлений, що 
реалiзується на рiвнi психологiчних установок, та лiвопiвкульовий, усвiдомлений, що реалiзується на 
рiвнi усвiдомлення морально-нормативного аспекту iснування суспiльства. Проблемний характер 
формування психологiчних установок на вiдповiдальну поведiнку як правопiвкульовий процес ми вже 
розглядали у наших статтях [5; 13].  

Стисло можна констатувати, що чуттєво-сугестивний (правопівкульовий) досвід, який людина 
набуває у дитинстві, і який вона сприймає принципово некритично, в подальшому житті може 
трансформуватися у сферу критичного лівопівкульового каналу (внутрішнього локусу контролю, 
принципу соціальної відповідальності) разом з розвитком лiвопiвкульового свiтосприйняття, де будь-яка 
позитивна установка, що сформувалася у дитинстві, перетворюється на негативну (це пояснюється тим, 
що ліва півкуля, на відміну від правої, сприймає світ принципово критично-вольовим чином, тобто будь-
який раціонально-логічний аналіз потребує використання рефлексії, контрастного мислення). Тому, як 
пише Е. Берн, коли дитині постійно навіюють щось, коли їй говорять: “Не роби цього”, – вона врешті-
решт буде намагатися зробити саме це [14 : 192–206]. Таким чином, негативні (заборонні) психологічні 
установки, що вироблені у дитинстві, мають тенденцiю трансформуватися в дорослої людини на свою 
протилежність. Отже, будь-яка психологічна установка, яка вироблена у дитинстві, у дорослої людини 
має тенденцiю до перетворення на антиустановку разом з розвитком лівопівкульового мислення. При 
цьому процес перетворення дитячих установок на антиустановки прямо залежить від міри 
функціональної “диспропорції” півкуль мозку, що обумовлює протиріччя між свідомим та безсвідомим 
(тобто ліво- та правопівкульовим аспектами психіки). Тому мета виховання i освіти в цiлому полягає у 
поєднанні свідомого та безсвідомого, у формуванні цілісних, “парадоксальних” установок, що здатні 
інтегрувати психологічні позитивні та негативні установки (а також позитивні та негативні схильності 
людини, взаємодія між якими може вважатися “джерелом продуктивного розвитку особистості” (Е. 
Фромм), перетворити їх на дещо цілісне, в межах чого позитивні та негативні моменти існування людини 
сприймаються як рівноцінні елементи досвіду, що дозволяє інтегрувати їх у цілісно-гармонійну 
особистість, де виявляється така соціальна відповідальність, котра не суперечить глибинній природі 
людині, яка наявна на рiвнi “правопiвкульової психiки”. 

Що стосується формування усвiдомлення (лiвопiвкульового) морально-нормативного аспекту 
людства, тут можна зробити важливий висновок. Рiч у тiм, що розвиток усвiдомленого ставлення до 
морально-нормативного аспекту реальностi практично не має нiчого спiльного з процесом ознайомлення 
учнiв з морально-правовими нормами суспiльства. Цей розвиток залежить вiд рiвня розвиненостi 
рефлексiї майбутнього, що випливає з лiвопiвкульової активностi людини. Це пiдтверджують 
дослiдження провiдних учених. Дослiджуючи проблему вiдповiдальностi, психологи I.Д.Бех, Т.Г.Гаєва, 
С.Б.Єлканов, А.В.Лопуховська, Т.В.Морозкiна, А.П.Растiгаєв, М.В.Савчин визначають її як системну 
якiсть, завдяки сформованостi якої людина стає здатною усвiдомлювати вiддаленi наслiдки своїх вчинкiв, 
у неї розивається висока сензитивнiсть до моральних ситуацiй. 

Розглянемо це бiльш докладно. Становлення такої риси людини, як вiдповiдальнiсть, простежується у 
ретроспективi норм покарання, що змiнюються згiдно до схеми еволюцiї пiвкульових функцiй. Як 
вiдмiчають П. О. Сорокiн та О. Мень [15 : 195; 16], на початковiй стадiї розвитку людської цивiлiзацiї 
(коли розвинутим у людини був переважно правопiвкульовий бiк психiчної дiяльностi) кара 
перевищувала злочин. Це зрозумiло, оскiльки тодi людина iснувала в умовах мiфологiчної 
(правопiвкульової [10]) реальностi, де все поставало як дещо єдине, а порушення цiєї єдностi 
дорiвнювало руйнуванню всiєї соцiальної цiлiсностi. Тому порушення, здавалося б, незначного табу було 
порушенням нормального iснування певного етносу, суттєвою нормою якого була цiлiснiсть. Покарання 
в даному випадку було надто жорстоким. У релiгiйному планi це проявлялось у виглядi уявлень про 
пекло як мiсце вiчних тортур. Як вiдмiчав О. Мень, картини загробного свiту, якi ми знаходимо в книгах 
Давнього Сходу та Грецiї (це гомерiвський Аїд, єврейський Шеол та iн.), майже завжди жахливi [16 : 
193]. Потiм, коли мiфологiчний свiт ентосiв руйнувався, а людина постала як окрема особа (у якої 
активно розвивався лiвопiвкульовий бiк психiчної дiяльностi), вiдношення мiж покаранням та злочином 
вирiвнювалось та зводилось до регулювання взаємин мiж окремими людьми. Звiдси принцип “око за око, 
зуб за зуб”. Потiм, з подальшим розвитком людини, її лiвопiвкульових здiбностей, вiдношення мiж 
покаранням та злочином втрачає зовнiшню диференцiацiю i постає справою сумлiння, переходить у 
сферу волевиявлення людини. Тут, як говорить Христос, значення має не лише злочин людини, а й її 
намiри.  

Таким чином, спочатку в язичницьких кодексах покарання часто було бiльш тяжким, нiж провина, 
оскiльки древнi люди жили теперiшнiм  i не сприймали майбутнє як дещо актуальне. Тому i покарання 
мало бути надто жорстоким, щоб сприяти формуванню усвiдомлення майбутнього (яке реалiзується 
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переважно на рiвнi лiвопiвкульової рефлексiї). Потiм принцип “око за око, зуб за зуб” встановлює 
симетрiю мiж провиною та покаранням, що ми знаходимо у Старому Заповiтi. У Новому Заповiтi карне 
право вiдокремлюється вiд морального. Крiм того, на покарання тут заслуговує будь-яка грiховна дiя, що 
прогнозується людиною, котра замислила це у своїй свiдомостi. Таким чином, майбутнє стає актуальним 
i знову виникає асиметрiя мiж покаранням та карою, але на бiльш високому рiвнi розвитку.  

Отже, еволюцiя людства йде по шляху розвитку прогнозуючих здiбностей, коли майбутнє набуває 
здатностi мотивувати поведiнку людини. У дикуна (та дитини), як довiв П.О.Сорокiн, вивчаючи питання 
злочину та покарання [15 : 195], практично вiдсутнє почуття майбутнього як чогось актуального, тому 
що він реагує тільки на те, що безпосередньо входить в орбіту дійсного моменту його життєдіяльності. 
Дикун майже не спроможний мислити про майбутнє, існуючи в екзистенційному просторі “раю” – “тут і 
тепер” (не-Я), та інтегрований у свій соціум і не володіючи спроможністю до саморефлексії. Тобто, 
дикун є позбавленим Я і практично не має можливості подивитися на себе з боку (що в психології 
називається функцією “рефлексивного”, “відбитого” Я). Тому вiдповiдальна поведiнка тут формується 
переважно на рiвнi психологiчної установки. Усведемлене ж ставлення до соцiально-правової 
вiдповiдальностi виявляється у руслi розвиненої рефлексiї майбутнього, що реалiзується переважно на 
рiвнi дiяльностi лiвої пiвкулi. Цю рефлексiю майбутнього як лiвопiвкульову функцiю i слiд розвивати в 
учнiв.  

Рефлексiя майбутнього випливає iз здатностi людини пов’язувати подiї причинно-наслiдковими 
ланками, тобто з розумiння, що причина у теперiшньому часi необхiдним чином призводить до певного 
наслiдку у майбутньому. Тобто рефлексiя майбутнього пов’язана з тим, що людина сприймає 
потенцiйно-можливий аспект дiйсностi (майбутнє) на рiвнi актуально-дiйсного аспекту (теперiшнє), 
сприймає майбутнє як теперiшнє. Цiкаво, що це втiлюється в духовному аспекті розвитку людини, тому 
що орiєнтацiя на потенцiйно-можливий аспект дiйностi є головною рисою вiри. Як пише св. Павло, “Вiра 
є здiйсненням сподiваного, впевненiсть у невидимому” (Евр 11, 1). Як вказується у християнському 
катехізисi митрополита Фiларета, “вiра є впевненiсть в невидимому – як у видимому, в бажаному та 
сподiваному – як у теперiшньому”. Тут слiд зазначити, що вiра як здатнiсть орiєнтуватися на потенцiйно-
можливий аспект дiйсностi має бути пов’язана не лише з певною психологiчною установкою (тут вiра 
постає як акт фанатизму), а й з процесом усвiдомлення (на рiвнi причинно-наслiдкової рефлексiї 
майбутнього), тобто бути не лише суто релiгiйним, а й науковим феноменом. Тут виявляється певний 
синтез релiгiйного та наукового бачення свiту, пiдсвiдомого та самоусвiдомленого аспектiв людини.  

Проведений аналiз дозволяє дiйти висновкiв:  
1. Наявнi два аспекти вiдповiдальностi: пiдсвiдомий (що реалiзується на рiвнi психологiчних 

установок) i свiдомий (що реалiзується на рiвнi усвiдомлення морально-нормативного аспекту дiйсностi), 
який пов’язаний з прогнозуючою здатнiстю людини, рефлексiєю причинно-наслiдкового пiдґрунтя свiту, 
з мотивацiйною орiєнтацiєю на майбутнє i загалом на потенцiйно-можливу реальність. Ця орiєнтацiя 
виявляє духовний вимiр iснування людини. Тому формування вiдповiдальностi як генералiзуючої риси 
особистостi передбачає сполучення її двох аспектiв – пiдсвiдомого та свiдомого (згiдно з концепцією 
“взаємопотенціюючого синергізму свідомості та безсвідомості” [17]).  

2. Формування свiдомого аспекту вiдповiдальностi пов’язане з розвитком умiння бачити наслiдки 
теперiшнiх подiй та дiй людини, а це випливає iз умiння рефлексувати дiйснiсть на рiвнi причини-
наслiдку, iз умiння будувати причинно-наслiдковi зв’язки, що охоплюють як ближнє, так i вiддалене 
просторово-часове оточення людини. Це, у свою чергу, пов’язане з розвитком саморефлексiї 
(самоспостереження та самоспоглядання) – iз усвiдомленим вiдображенням своїх почуттiв, емоцiй, 
мотивiв тощо, коли пiдсвiдомi потенцiї органiзму пiдлягають рефлексiї. 
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Левковский М. В., Вознюк А. В., Недашковская Т. В. Социально-правовая ответственность 
личности. 

В статье рассматриваются два аспекта социально-правовой ответственности личности 
(подсознательный и сознательный), ставится задача их интеграции и раскрываются факторы 

процесса формирования осознанной ответственности как способности к саморефлексии и ориентации 
на потенциально-возможный аспект действительности. 

Levkivsky M. V., Voznyuk O. V., Nedashkivska T. V. Social and Legal Responsibility of a Personality. 

Two aspects of moral and normative responsibility of a personality (subconscious and conscious) are analysed; 
the task of their integration is set; the factors of the process of forming the conscious responsibility as the ability 

to self reflection and orientation to potentional and probable aspect of reality are revealed. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ В СИСТЕМІ 
ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

Розглядаються науково-теоретичні основи підготовки соціальних педагогів в Україні на прикладі 
викладання курсу "Методологія і методи соціально-педагогічних досліджень". 

Однією з важливих проблем підготовки соціального педагога у вищому педагогічному закладі є 
ефективне співвідношення у вивченні студентами дисциплін інтегруючого характеру та 
вузькопрофільних предметів. 

У структурі професійної діяльності соціального педагога важливе місце належить як діагностичним, 
так і прогностичним функціям, умінню реалізації особистісного та індивідуального підходу, що є 
пріоритетним у системі соціально-педагогічної роботи. Все це стає можливим лише за умови всебічного 
вивчення та аналізу педагогічних явищ, інноваційного розв’язання неординарних соціально-педагогічних 
завдань, що вимагає досконалого оволодіння методами наукового пізнання, вміннями знаходити 
причиново-наслідкові зв’язки, встановлювати закономірності і взаємозалежності. Таким чином, 
необхідною і характерною ознакою сьогодення є підвищення рівня наукової компетентності соціально-
педагогічних працівників. Тому поряд з дисциплінами, які допомагають майбутньому професіоналові 
озброїтись конкретним інструментарієм вивчення та вирішення соціально-педагогічної проблеми, значне 
місце в підготовці соціально-педагогічних кадрів має займати виховання теоретичного мислення 
студентів, що забезпечує системність і всебічність “бачення” ситуації та ефективне прогнозування її 
розвитку. 

“Методологія і методи соціально-педагогічних досліджень” є саме тим інтегративним курсом, що 
дозволяє сформувати у студентів, з одного боку, цілісне бачення проблематики соціально-педагогічних 
досліджень, а з іншого – вміння та навички визначення предмета, мети, завдань та вибору адекватних 
методів і методик дослідження соціальних процесів та явищ. 

Методологічну основу даного курсу складають знання про процес пізнання об’єктивної реальності, 
комплексний підхід до дослідження складних динамічних систем, природу і механізм розумової 
діяльності людини, системність і послідовність діагностичної діяльності, єдність теорії і практики у 
пізнанні інтелектуального і практичного процесів, роль практики як основи пізнання та критерію 
істинності при оцінці наслідків і якості діяльності тощо. 

В цілому робота викладача з майбутніми соціально-педагогічними працівниками спрямовується на 
виховання їх мислення, зокрема конкретного і абстрактного, емпіричного і наукового. Реалізації даної 
мети в процесі вивчення методології і методів соціально-педагогічного дослідження сприяє побудова 
лекційної частини курсу за принципом “від загального до конкретного”. Таким чином, студенти 
знайомляться спочатку з теорією та методологією наукового дослідження, засвоюючи суть основних 
принципів та методів наукового пізнання, теоретичні основи соціально-педагогічного дослідження. Так 
систематизуються в майбутніх спеціалістів методологічні позиції щодо аналізу і професійного вирішення 
на практиці соціально-педагогічних ситуацій. Наступним завданням є розкриття емпіричних методів 
збору, обробки інформації та формулювання висновків дослідження. Робота з майбутніми соціальними 
працівниками і практичними психологами на теоретичних заняттях спрямовуються не стільки на 
засвоєння понятійно-термінологічного апарату, як значна увага надається організації, осмисленню і 
формуванню власної позиції щодо розуміння теоретичних положень. Саме це допомагає “перекинути 
місток” між набутими знаннями і практичними діями. Для цього, відповідно, формулюються питання та 
завдання до семінарсько-практичних занять. Наприклад:  

§ доведіть необхідність методологічного підходу щодо планування організації та проведення 
наукового дослідження;  

§ доведіть, що мова є засобом вираження наукових знань;  
§ охарактеризуйте поняття соціального, соціальної реальності, функціональної залежності, їх 

складових як основи для професійної дослідної діяльності соціального педагога;  
§ проаналізувавши програму-мінімум соціально-педагогічного дослідження, наведіть 

конкретні приклади окремих її елементів (мета дослідження, об’єкт, предмет, показники, 
гіпотеза та інші); 

§ зафіксуйте у вигляді опорних схем організаційно-методичний план дослідження 
(стратегічний, методичний, робочий);  
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§ доведіть, що соціально-педагогічне дослідження є основою реалізації особистісного та 
індивідуального підходів у системі соціальної роботи з населенням;  

§ якщо експеримент є методом соціально-педагогічних явищ, то обгрунтуйте необхідність 
застосування пошукового способу для визначення його складових;  

§ дайте характеристику теоретичних методів дослідження; 
§ поміркуйте, які зміни (в науці, соціальному середовищі) можуть спричинити виникнення 

інших методів?  
§ спробуйте їх сформулювати; назвіть можливу тему, проблему, гіпотезу, об’єкт і суб’єкт 

конкретного соціально-педагогічного дослідження та відповідні групи емпіричних методів 
для збору і обробки інформації;  

§ простежте використання теоретичних методів наукового пізнання в процесі організації і 
проведення конкретного педагогічного дослідження (аналіз авторефератів). 

Особливо важливою умовою для ефективної підготовки спеціалістів у процесі вивчення методології 
та методів соціально-педагогічних досліджень є залучення студентів до проведення під керівництвом 
викладача дослідження, що характеризується актуальною проблематикою, грунтовною методологічною 
основою, різноманітною вибіркою та багатством застосування методів збору та обробки інформації. З 
іншого боку, необхідним є включення студентів-дослідників у проведення експериментальної роботи 
безпосередньо з ними на подібну тематику. Наприклад, такою загальною для ролі дослідника і 
спостережуваного може бути тема соціально-педагогічного дослідження “Психолого-педагогічні основи 
формування ціннісно-смислового ставлення до дійсності у підлітковому та юнацькому віці”. Таке 
подвійне включення в експериментальну роботу сприяє вправлянню студентів у організації та 
проведенні наукового дослідження, а також в спостереженні з позицій суб’єкта за дією інструментарію 
методів. 

У результаті такої роботи студенти оволодівають вправними уміннями розробляти програму 
дослідження згідно з методологічними і методичними підходами, визначати гіпотезу, мету і завдання 
дослідження, вибирати адекватні методи і застосовувати їх для вивчення соціальних явищ; здійснювати 
якісну та кількісну обробку результатів, а також їх аналіз, систематизацію та узагальнення; формулювати 
висновки та використовувати дані досліджень у практичній діяльності. 

Таким чином, організація роботи з майбутніми соціально-педагогічними працівниками над вивченням 
курсу “Методологія і методи соціально-педагогічних досліджень” підтверджує можливість використання 
його програми інтерактивного характеру для успішної підготовки теоретиків і практиків соціально-
педагогічних професій. 
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ГЕНДЕРНІ ІНІЦІАТИВИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ 

Розглядається сутність, завдання та методи здійснення гендерної політики в українському соціумі. 
Аналізуються можливі перспективи її розвитку у нашій державі. 

На сучасному етапі розбудови демократичної держави в Україні одним із вагомих завдань освіти є 
сприяння формуванню демократичних цінностей, принципів рівності і людяності у суспільстві. Заклади 
освіти покликані навчити учнів розпізнавати передсуди і дискримінацію за ознакою раси, етнічного 
походження, статі, релігії, віку, сексуальної орієнтації, непрацездатності і класової належності, які 
існують в суспільстві, і протистояти їм. 

Серйозної уваги, на наш погляд, заслуговує  проблема осмислення дискримінаційної практики 
відносно жінок, яка існує в українському суспільстві, та утвердження принципів егалітарної політики. 
Значним потенціалом у трансформації суспільної свідомості від консервативно-патріархальних 
стереотипів щодо призначення жінки до політики рівних можливостей як для чоловіків, так і для жінок 
володіють заклади освіти. Однак на сьогодні освітня політика і практика є гендерно нейтральною, тобто 
вона не сприяє подоланню стереотипів за ознакою статі, а в навчальних програмах та шкільних 
підручниках ще й досі царюють патріархальні упередження. Не дивлячись на спроби окремих гендерних 
центрів України вживити гендерну проблематику в педагогічну освіту  (наприклад, Сумський гендерний 
центр, Інформаційно-консультативний жіночий центр),  впровадження гендерних стратегій у навчально-
виховний процес школи відбувається дуже повільно і часто сприймається  навіть з упередженням, а у 
переважної більшості вчителів та шкільної адміністрації  відсутнє саме розуміння проблематики. Це 
великою мірою зумовлено тим, що гендерна методологія не представлена в системі професійної 
підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів. 

Гендерна методологія базується на розрізненні біологічної статі і соціальної категорії приналежності 
до статі. Первісно поняття “гендер” (gender) означало лише лексико-граматичну категорію, за якою в 
багатьох мовах іменники поділялися за родами: жіночим, чоловічим і середнім. Однак, в кінці 1980 – х 
років ХХ сторіччя це слово набуло нового значення. Його почали вживати, коли йшлося про соціально-
культурні аспекти існування жінки і чоловіка, на відміну від терміну “стать” (sex), який характеризував 
біологічні особливості  чоловічого чи  жіночого організму. Таке розмежування виявилося надзвичайно 
плідним, оскільки давало змогу зосередити увагу на тій особливості, що багато відмінностей у поведінці 
та життєвому досвіді чоловіків і жінок не зумовлені біологічними відмінностями між статями, а є 
соціально-культурними утвореннями. 

 Розуміння того, що дихотомія статей змодельована і продовжує моделюватися культурою, є 
ключовим положенням, що ставить під сумнів правомірність сучасного стану речей, який проголошує 
стать онтологічною категорією, а тим самим виправдовує і надання різних можливостей для розвитку 
чоловіків і жінок. Таке розуміння соціальної взаємодії статей, в свою чергу, актуалізує проблему 
з’ясування механізму, в результаті дії якого чоловіче і жіноче конструюється, підтримується і 
відтворюється. 

Як стверджують дані наукових досліджень, дитина засвоює, що вона хлопчик або дівчинка, у віці від 
18 місяців до трьох років [5:148], тобто при народженні і протягом кількох наступних місяців вона 
перебуває в стані психостатевої байдужості, а її морфологічна статева диференціація проходить через 
стадію пластичності і податливості до стану стійкої нерухомості. Тобто усвідомлення особистістю своєї 
статевої самототожності не є   природженим, інстинктивним, а підлягає впливу післяродового досвіду. 

На розвиток гендерної ідентичності, що відбувається в дитинстві,  впливає вся сукупність уявлень як 
батьків, ровесників, так і всієї соціальної культури про те, що є припустимим для кожного гендера з 
огляду на темперамент, характер, інтереси, статус, достоїнства. Кожен момент життя дитини є ключем до 
того, як він або вона мислитимуть або поводитимуться, щоб задовольнити потреби і вимоги, які 
висуваються гендером. 

Розвиток гендерної ідентичності здійснюється у процесі моделювання, під час якого діти імітують 
поведінку дорослих, а також підкріплення, коли батьки заохочують ту чи іншу поведінку дітей, та   
самосоціалізації, в основі якої лежить процес самовідтворення тих взірців поведінки, які викликають 
повагу або осуд інших [5].  

Якщо гендерна ідентичнісь базується на суб’єктивному сприйнятті індивідом себе як чоловіка або 
жінки, то гендерні ролі засвоюються в процесі соціалізації, в ході якої індивід приймає за норму свою 
поведінку як чоловіка, або жінки в даному суспільстві [5:152].  
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Американська вчена, теоретик фемінізму Кейт Мілет,  в своїй книзі “Сексуальна політика” 
підкреслює, що гендер як соціокультурний конструкт детермінує не тільки стиль одягу та поведінки, але 
й через певну систему соціалізації й культурні норми,  психологічні якості (заохочуючи одні і 
пригнічуючи інші), здібності (наприклад, через стереотипи  «математика - не жіноча справа»), види 
діяльності, професії і т.і. В цьому розумінні бути чоловіком чи жінкою зовсім не означає мати певні 
природні якості, а значить виконувати ту чи іншу соціостатеву роль [4].  

Індивід засвоює певні правила поведінки і установки, які суспільство вважає відповідними до їх 
гендерних ролей у процесі соціалізації. Твердження про те, що саме суспільство формує ті чи інші стилі 
буття для чоловіків і жінок, дуже точно і лапідарно виражене у вислові французької вченої, дослідниці 
жіночих проблем, Сімони де Бовуар про те, що жінками не народжуються - ними стають [2]. Тобто, в 
суспільстві існують певні структури, які спонукають людей дотримуватися тих чи інших соціостатевих 
ролей.  

До агентів (інститутів) соціалізації відносять сім”ю, школу, групу ровесників, “значимих інших” 
(сусідів, друзів, батьків і т.ін.), засоби масової інформації. Гендерна соціалізація при цьому розглядається 
як процес наслідування, прийняття й відтворення чоловіком чи жінкою тих культурно-нормативних 
стандартів, які суспільство вважає відповідними до їх гендерних ролей. Особлива роль у процесі 
гендерної соціалізації відводиться закладам освіти.  

Яскравим прикладом того, як гендерно соціологізуюча   функція проявляється в освіті, може бути 
система виховання розроблена Ж.-Ж. Руссо в його літературному творі “Еміль” і особливо в 5-ій книзі 
“Софі, або жінка”. Для чоловічої і жіночої статей Руссо пропонує діаметрально протилежні виховні 
процеси. Розглянемо деякі “поради” Руссо щодо того, як необхідно виховувати дівчину на прикладі 
релігії і моралі. Оскільки, як вважає Руссо, жінка є недостатньо розсудлива і не здатна самостійно 
розібратися в питаннях релігії, їй необхідно коротко і чітко викласти те, що вона повинна знати і в що 
повинна вірити. Для Еміля ж пропонується зовсім інше: вихователь зобов‘язаний не диктувати правила, а 
сприяти їх відкриттю. Софі ж повинна приймати готові знання, їй не можна вчитися думати, їй не можна 
вчитися вчитися. Дівчина не тільки позбавляється внутрішньої самостійності, можливої інтелектуальної 
творчої діяльності, вона навіть не має можливості для того, щоб пізнати себе як суб‘єкта власної 
активності. Руссо наполягає на тому, щоб дівчата завжди підкорялися чужій волі. Якщо Еміль може 
вільно відчувати себе в своїх діях, то дівчина повинна постійно орієнтуватися на схвалення  своєї 
поведінки іншими, а кінцевим результатом її навчання є вміння подобатися своєму майбутньому 
чоловікові. Дівчата повністю позбавлені можливості проявляти власну ініціативу, їм навіть не 
дозволяється за власним бажанням розпочати гру, а оскільки їх життя часто буде обтяжене різними 
турботами, то Руссо радить готувати їх до цього: переривати гру в момент їхнього особливого 
захоплення нею та переключати їхню увагу на інші справи.  Дякуючи такій профілактичній муштрі, 
спрямованій на те, щоб виховати у дівчат готовність віддати себе в розпорядження іншого, як запевняє 
Руссо, у них навіть не буде виникати думки, що вони самі могли б чогось бажати або здійснити щось 
своє. Єдине бажання - бути корисною для інших - стане потребою їх життя, а отже їх “природою”. Такою 
мірою любити свої обов‘язки, щоб заглушити свої бажання і при цьому відчувати потребу в 
самопожертвуванні – ось кінцевий результат виховання дівчини, як вважає Руссо.  

Практичні рекомендації і виховні засоби для жінок переконливо демонструють, як можна досягти тих 
якостей, які приписувалися жіночій “природі”, як із потенційного дерева, за висловом німецької 
дослідниці Верени Еріх-Хефелі, вирощується плющ [5]. В образі Софі Руссо закладає всі ті риси, які 
через 150 років Фрейд de facto буде виявляти в психіці своїх пацієнток як специфічні особливості 
жіночого: пасивність, жіночий мазохізм, жіночий нарцисизм, “темний континент” жіночої сексуальності 
і таке інше – тобто все те, що сьогодні сприймається скоріше як ознаки фундаментального 
нарцистичного відхилення, яке перешкоджає розвитку самостійного буття жінки як суб‘єкта.  

Може виникнути заперечення, що це – історія, а зараз – все по-іншому. В той час, як більшість 
викладачів вважають, що дискримінація по відношенню до жінок є перебільшенням або “явищем 
минулого”, сексизм міцно вкорінився в нашій мові і поведінці, і, насамперед, в змістовному компоненті 
освіти. 

Першими були феміністки Заходу, які ще в 70-х роках ХХ сторіччя довели, що  знання, які 
викладаються в традиційних академічних дисциплінах є неповними, частковими і викривленими, а 
концепції знань, істини, які є сьогодні загальноприйнятими, були сформовані впродовж усієї історії  
лише однією частиною людства - чоловічою. Французький психоаналітик Жак Лакан писав: «Жінки не 
існує», оскільки вона принципово не представлена в культурному досвіді людства, а її існування в 
культурі  подається крізь призму чоловічої оцінки, чоловічого погляду на неї [3:20]. Щоб змінити той 
стан речей, при якому жінки були невидимою і маргінальною діючою силою в культурі, необхідно було 
реорганізувати знання, змінити сам ракурс, під яким жінки розглядалися в культурі, та інструменти 
аналізу, щоб оцінити їхню політичну, історичну і особисту ситуацію, та серйозно приступити до 
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створення більш збалансованої культури та забезпечення якісно іншого процесу соціалізації, який 
приведе до виникнення більш ліберальних і егалітарних гендерних стосунків. 

 Для усунення гендерної нерівності феміністки пропонують програми, які сприяють підвищенню 
самосвідомості, перешкоджають дискримінації і по-новому соціалізують як жінок, так і чоловіків, 
оскільки, як показує зарубіжний досвід, патріархатних  забобонів законом не викоріниш, тут треба 
чогось більшого ніж сам закон. Як слушно зазначила американська вчена  Марта Богачевська-Хомяк: 
«щоб викорінити негативні тенденції, треба зрозуміти, чому вони постали і, як треба, щоб самі жертви 
забобонів зрозуміли свою гідність, свою вартість, свій внесок в історичний розвиток світу»[1:9].  

Жіночі студії, які виникли в університетах США та Західної Європи в кінці 1970-х років, саме і були 
народжені розумінням цієї задачі. Намагаючись здійснити радикальну трансформацію змісту і форм 
академічних дисциплін, їх патріархатної структури, жіночі студії розглядалися як частина політичної 
трансформації ролі жінок у суспільстві, оскільки вважалося, що можна змінити життя як  жінок, так і 
чоловіків, змінюючи те, що ми вчимо і знаємо про жінок. Тобто, процес навчання розглядався як 
політичний акт, в якому певним ідеям, цінностям, припущенням була надана перевага, тоді ж як інші 
випускалися, в результаті чого була створена модель знань, в якій ігнорувалася половина людства. 
Включити жінок зі всією серйозністю і широтою  є  інший вид політичної дії, яку й ставили собі за мету 
здійснити жіночі студії, і які ось уже декілька десятиріч розвиваються, намагаючись створити, по-перше, 
знання, а по-друге, програми, в яких жінки є діючою силою знань. 

Не зупиняючись детально на фактах, які свідчать про той феноменальний прогрес, якого зазнали у 
своєму розвитку жіночі та гендерні студії у міжнародному освітньому просторі, зазначимо лише, що за 
даними Американської ради з освіти, більш ніж дві третіх від усієї кількості університетів, близько 
половини чотирирічних коледжів та близько однієї четвертої частини всіх двохрічних інститутів в США 
ввели навчальні курси з жіночих студій. У 1982 році була створена Національна рада досліджень з 
жіночої проблематики, яка виконувала функцію консорціуму і координуючого центру для налагодження 
співробітництва між окремими організаціями та дослідницькими центрами, а з 1983 року Міністерство 
освіти Сполучених Штатів постійно повідомляє про тих, хто отримав науковий ступінь  та захистив  
докторські дисертації з жіночої проблематики. Ці дослідження класифікуються як міждисциплінарні, що, 
безумовно, є свідченням   визнання їх наукової значущості. 

Відрадно, що «вітер перемін», хай краще пізно ніж ніколи, прийшов і в Україну, і сьогодні вже на 
рівні Міністерства освіти обговорюються проблеми подолання упереджень в освіті, а у вищих 
навчальних закладах все активніше впроваджуються спецкурси з гендерних досліджень. Осмислення 
важливості формування критичного мислення майбутніх учителів та адміністраторів закладів освіти 
щодо гендерних стереотипів і упереджень, які існують у суспільстві та репродукуються навчально-
виховними засобами,  спонукало науковців Київського науково-освітнього гендерного центру взятися за 
розробку спецкурсу “Освіта і гендерна соціалізація: теоретико-методичний підхід” для вищих 
навчальних закладів педагогічного профілю, мета якого полягає в тому, щоб сприяти усвідомленню 
студентами - майбутніми педагогами - ролі освіти як важливого механізму гендерної соціалізації 
особистості та озброїти їх необхідними теоретичними знаннями, практичними вміннями та навичками 
для впровадження гендерно сензитивних стратегій у навчально-виховний процес закладів освіти.  

Численні дослідження західних учених давно і неодноразово підтвердили традиційну орієнтацію в 
навчанні, яка приводить до формування гендерних ролей дівчат і хлопців таким чином, що спонукає 
перших бути  пасивними, а других - активними. У книзі французької дослідниці Андре Мішель «Геть 
стереотипи!» чітко визначені загальні для всього західного світу тенденції гендерних стереотипів.  

Так, в своїй більшості, шкільні підручники і книги для дітей написані традиційної мовою, яка 
змальовує хлопчиків і чоловіків як людей,  здатних на великі звершення (підкорення стихій, перемога у 
війні, створення нового), а дівчат і жінок - орієнтованих тільки на успіхи в «приватній сфері» сім’ї. При 
цьому традиційно «жіноча» діяльність зображується, як правило, зневажливо, а жінки представлені як 
подруги, дружини, або в кращому випадку помічниці, які сприяють успіху чоловіків. 

Так, проведений аналіз сюжетів, які пропонувалися для читання американським школярам, показав, 
що в 554 із них чоловіки були представлені більш інтелектуально розвиненими, ніж жінки.  

У процесі шкільного навчання відношення до хлопчиків і дівчат теж не однакове. У 1982 році Роберта 
Холл і Берніс Сандлер написали свою першу доповідь про те, що в класі з жінками часто поводяться по-
іншому ніж з чоловіками. Вони ввели термін “прохолодний клімат” для того, щоб описати численні  
приклади нерівноправного ставлення до жінок, які самі по собі є незначними, але коли вони 
практикуються в комплексі, то створюють несприятливу обстановку. Наведу лише декілька з таких 
прикладів, знову ж таки звертаючись до зарубіжного досвіду, хоча цікаво було б провести таке 
дослідження  і на матеріалі вітчизняної школи. Отже, автори книги “Прохолодний клімат у класі. 
Посібник, як сприяти освіті жінок” зазначають: вчителі  своєю поведінкою демонструють, що їхні 
очікування щодо рівня знань дівчат є нижчими, ніж стосовно хлопців [7]. Вони задають дівчатам більш 
легкі запитання (в основному фактологічного характеру), тоді ж як хлопців запитання вчителя більш 
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заохочують до критичного мислення, власної оцінки того чи іншого явища. У разі успішно виконаного 
завдання вчитель нерідко виражає  сумнів, перепитуючи ученицю, чи самостійно вона виконувала роботу 
і чи ніхто їй не допомагав. Часто в класі можна почути й такі стереотипи, що жінки менш здатні до 
абстрактного мислення, або нездібні до освоєння техніки. Дівчат рідше питають, навіть якщо вони 
піднімають руку, та частіше перебивають їх відповіді. Недостатня увага до дівчат проявляється ще й в 
тому, що їм менше допомагають, їх рідше критикують, але й не так часто хвалять, а якщо й хвалять, то 
це, як правило, стосується їх зовнішності. Як зазначає американська дослідниця Б.Сандлер, якщо дівчина 
просить допомогти їй, то вчитель розцінює це як підтвердження того, що вона не знає матеріал. Тоді ж як 
хлопці в такому випадку сприймаються як розумні, допитливі, зацікавлені темою [7]. Хлопцям надається 
більше часу для занять з технікою, в комп‘ютерних класах, від них частіше чекають успіху і націлюють 
на успіх, тоді як на дівчат дивляться як на майбутніх матерів. Існує навіть особливий феномен, який 
називається «боязнь успіху», і цей стан відчувають не лише дівчата-підлітки, він характеризує всю норму 
жіночої поведінки в сучасній культурі. Через  постійне нав’язування стереотипних уявлень про 
принципову неуспішність жіночих починань, жінкам вселяють думку, що від них активна компетентна 
поведінка не очікується, тобто, їх ніби постійно «підштовхують» до пасивності, яка потім розглядається 
не тільки як «природна властивість», але майже як сама суть жіночого характеру. Причому самі жінки 
схиляються до того, щоб оцінювати свій успіх як випадковий, виправдати свої досягнення, пояснивши їх 
збігом обставин, або якими-небудь іншими зовнішніми обставинами, і, таким чином, зняти з себе 
особисто ідентифікацію з успішно діючим соціальним агентом [3:22]. 

Вже лише на підставі цих прикладів можна зробити висновок, що для гендерної освіти, яка 
передбачає подолання стереотипів та упереджень, що базуються на статевих відмінностях,   необхідне 
усвідомлення кожним учителем та викладачем педагогічних шляхів впровадження гендерно чутливих 
стратегій не залежно від того, який предмет він читає. А тому розробка спецкурсу “Освіта і гендерна 
соціалізація: теоретико-методичний підхід” для вищих навчальних закладів педагогічного профілю,  ідея 
створення якого була підтримана проектом “Гендерна освіта в Україні” в рамках напряму, ініційованого 
ООН “Сприяння гендерній рівності”, є справою актуальною і важливою. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА 
У СІМ′Ї 

У статті розглядаються практично-педагогічні аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до 
роботи в сім‘ях груп ризику. 

Сім’ю визнано в основних  міжнародних документах основним осередком і природним середовищем 
для кожної особистості, вона є моделлю суспільства, яке відтворює у собі всі різноманітні суспільні 
відносини і протиріччя -  соціальні, національні, економічні, політичні, соціокультурні тощо. Саме тому 
сім’я  є найменшим осередком демократії, від неї залежить стабільність суспільства, його розвиток, 
збереження і розвиток його норм і цінностей. Демократія ж означає максимально можливу свободу, яка 
нині відома людям [1]. Основна цінність демократичного суспільства – це людське життя. Але слід 
відзначити, що сім’ю зараз називають ще й “колискою насильства”  [6]. Саме тому Аун Сан Су Кі 
зазначає, що люди, які “… збираються будувати державу  на міцних демократичних засадах, спершу 
повинні звільнити свій власний розум від байдужості та страху” [1: 38]. Тому робота з сім’єю з 
попередження в ній насильства щодо членів сім’ї повинна стати одним з напрямків роботи соціального 
педагога, а зміст підготовки соціальних педагогів у вузах – удосконалений з урахуванням сказаного. 
Зараз же ця проблема не є предметом підготовки студентів у педагогічних вузах у соціально-
педагогічному  аспекті, вона вивчається лише в юридичних вузах. Між тим на сьогодні маємо 
інспекторів райвно і громадських інспекторів із захисту прав дітей, кримінальну міліцію у справах 
неповнолітніх і службу у справах неповнолітніх, у коло обов’язків яких входить профілактична робота з 
неблагополучними сім’ями. Але ми не маємо системи попередження насильства в сім’ї , діти і батьки не 
знають своїх прав і обов’язків, що спричиняє насильство в сім’ї, але й не знімає відповідальності за його 
наслідки. Отже, необхідна спеціальна підготовка соціальних педагогів з цієї проблеми. Цю роботу в 
Україні здійснює за власною ініціативою американський “Проект Гармонія”, який проводить навчальні 
семінари для працівників державної соціальної сфери і силових структур з цієї проблеми; міжнародний 
гуманітарний центр “Розрада”, який проводить навчальні семінари для психологів і соціальних педагогів, 
видає і розповсюджує з метою інформування дітей і батьків буклети і брошури з прав дитини, членів 
сім’ї, проводить психологічні консультації; Дитячий християнський фонд, який на своїх семінарах  для 
соціальних працівників, психологів, викладачів соціальної роботи і соціальної  педагогіки, державних 
службовців, що працюють у соціальній сфері, організовує навчання з окремих аспектів попередження 
насильства в сім’ї (усвідомлене батьківство, фостерні сім’ї, психологічна підтримка сім’ї в кризовій 
ситуації), розповсюджує літературу з цих питань. Ці знання вимагають узагальнення, систематизації і 
введення у вузівські програми підготовки соціальних педагогів з урахуванням надбань вітчизняної 
педагогіки. Існує проект Закону України щодо попередження насильства в сім’ї, який грунтується на 
світовому досвіді розв’язання цієї проблеми. Отже, необхідні будуть методики роботи по практичній 
реалізації цього Закону.   

Насильство в сім’ї, за даними ЮНЕСКО, є прихованим від очей суспільства і статистики, майже 
завжди найбільш стійке, воно існує у будь-якому суспільстві, будь-якій культурі, у межах якої воно 
передається з покоління в покоління, перетворюючи вихованих у насильстві дітей у жорстоких дорослих 
[7 : 29]. Особливостями української родини є: 
§ надання широкого поля автономії своїм членам у поєднанні з патріархальністю; це 

зумовлювалось тим, що земля передавалась у спадок, а не була, як у Росії, власністю громади; 
поєднання чоловічих і жіночих засад у домогосподарстві, але домінування жінки-матері у 
визначенні способу та форм життєдіяльності родини; 

§ поєднання внутрішнього демократизму з чіткою ієрархією, раціональним розподілом сімейних 
ролей;  

§ висока духовність у всіх сферах родинного життя; високий рівень морального контролю над 
особистістю, самоконтролю, взаємна відповідальність її членів;  

§ виділення дорослих дітей з сім’ї, ведення ними самостійного життя при збереженні певних 
зв’язків з родинами батьків, братів і сестер, що дозволяло не розчинитися індивідуальності в 
сім’ї  [9 : 27].   

Але для України термін “насильство в сім’ї” є не зовсім традиційним, вважається, що сім’я – це 
особиста сфера, а дружина в синцях, відшмагована ременем дитина чи та, що підкоряється наказам 
батьків у виборі друзів, місця навчання тощо – це сімейні справи, методи родинного виховання. Однак, 
за офіційними даними [3 : 41], насильство в сім’ї – досить  поширене явище в Україні. За свідченням 
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дітей, з жорстокістю вони вперше зустрічаються у власній сім’ї , з боку батьків та старших братів і 
сестер, тобто тих осіб, які повинні їх захищати та підтримувати. 

Насильство в сім’ї  розглядається як: порушення прав людини; приклад примусового контролю, який 
одна людина практикує над іншою; домагання [2]; будь-які дії чи бездіяльність, що складаються з 
поганого фізичного, психологічного та сексуального поводження члена сім’ї  з жінкою та іншими 
членами великої сім’ї [6].Тому діяльність соціального педагога полягає у захисті прав людини.  

Визначаються такі сфери, де має місце насильство в сім’ї: 1) сім’я: вона готує своїх членів до життя в 
суспільстві, до сприйняття ієрархічних відносин, виражених у нерівному міжстатевому розподілі праці 
та права розпоряджатися ресурсами; 2) громада: забезпечує механізми підтримання контролю чоловіків 
над сексуальністю, мобільністю та працею жінок; 3) держава: легітимізує власницькі права чоловіків 
щодо жінок, забезпечуючи сім’ю та громаду правовою основою для подальшого підтримання таких 
відносин. Держава робить це, проводячи відповідну правову політику, ухвалюючи дискримінаційні 
закони чи застосовуючи дискримінаційну практику у виконанні законів [6 : 27-28].  

Саме тому права людини повинні захищатися на 3 рівнях: 1) на макрорівні суспільства через 
міжнародні та національні законодавчі акти; 2) на мезорівні – рівні громади завдяки місцевим традиціям, 
інформуванні, розпорядчим актам, адвокатству дітей, церкві; 3) на мікрорівні – рівні окремої особи, 
родини - через самооборону, захист соціальним педагогом членами сім’ї [2, 6, 10]. 

Закордонними неурядовими організаціями, що діють в Україні,  видано посібник “Розуміння і 
використання механізму прав людини”, який дозволяє організовувати навчання на 3 рівнях: 1) 
національному (в українській юридичній системі та спеціальних комісіях, які покликані займатися 
проблемами прав людини); 2) регіональному (в європейській юридичній системі, європейських 
правозахисних органах); 3) міжнародному (в організаціях ООН, приєднаних до них структурах та інших 
міжнародних судах та комісіях). Авторами розглянуто механізми захисту прав на кожному рівні і умови 
переходу з рівня на рівень як окремою особою, так і громадською організацією, країною [10]. Вивчення 
досвіду захисту різноманітних прав людей є важливим, оскільки насильство в сім’ї  відбувається в будь-
яких верствах і  категоріях населення, незважаючи на класові, расові, культурні, релігійні , соціально-
економічні умови, а також трапляється в сім’ях як  гетеросексуалів і геїв, так і лесбіянок [2]. Пропонуємо 
огляд з проблеми попередження і подолання насильства в сім’ї , який зроблено на основі теоретичного 
аналізу проблеми і навчання на перерахованих семінарах. 

Розрізняють такі типи насильства в сім’ї: пряме фізичне насильство; психологічне насильство; 
позбавлення ресурсів, необхідних для підтримання фізичного і психологічного добробуту; трактування 
особистості члена сім’ї  як товару [2, 6]. Причини виникнення насильства в сім’ї  різні: прагнення 
визнання в якійсь сфері (професійній, економічній, соціальній) і неможливість його добитися, раптові 
серйозні зміни у різних сферах життя (втрата роботи, хвороба, смерть дружини тощо), афект, невміння 
вчасно затормозити свою поведінку, приклад власних батьків, психічні хвороби, традиційні соціальні 
моделі поведінки в сім’ї  чоловіка, жінки, дитини. Фактори, що підвищують ризик насильства: 
алкоголізм, наркоманія, економічна залежність. Можна виділити такі підходи до захисту прав людей, які 
існують у світі і можуть бути застосованими з метою попередження насильства в сім’ї :  

1) інформаційний (просвітницький), в основі якого є знання і підтримка державою, громадою, 
сім’ями, окремими особами невід’ємних прав  людини. За висловом Е.Рузвельт, яка першою очолила 
Комісію ООН з прав людини, “оскільки мета стає чітко окресленою, люди доброї волі всюди 
намагатимуться досягти її з більшим завзяттям і , я сподіваюся, з більшею надією на успіх”  [1 : 44]. 
Знання прав людини допомагає підтримувати їх. Але це залежить від вихованості особистості. Тому 
міжнародні співтовариства всіляко підтримують освітні програми цього напрямку. Вимогою ЮНЕСКО 
до освітніх програм є те, що вони повинні створюватися з  якнайкращим урахуванням інтересів дітей і 
підлітків. Ці програми повинні: захищати всіх дітей та підлітків, забезпечувати статеву рівність у 
питаннях доступу до освіти та її якості, залучати у процес навчання сім’ї та громади, розповсюджувати 
поширення знань у сім’ях, через просвіту батьків і вихователів з питань турботи про дітей молодшого 
віку, бути уніфікованими та загальноохоплюючими, різноманітними та гнучкими тощо  [7 : 48]. 
Прикладом реалізації цього підходу є програма UNESCO/DАNIDА , яка  реалізувалася у Буркіна Фасо: за 
проектом жінок навчали знанням про людські права, вмінням ними користуватися одночасно з наданням 
знань, умінь, кредитів, техніки для власної економічної діяльності. Ця програма сприяла зниженню 
психологічної, фізичної та економічної залежності жінок від чоловіків, що сприяло запобіганню 
насильства в сім’ї  і розвитку економіки країни. Програма включала теоретичні і практичні заняття, 
дебати та рольові ситуації з суспільного життя та гендерних питань, просвіту за допомогою радіо  [12 : 
23]. 

2) силовий підхід, який означає, що за порушення прав людини, закріплених у законах, порушник 
буде покараний незалежно від того, чи знав він, що порушує права іншої людини, чи ні. Цей підхід є 
зараз основним в Україні. 
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3) ненасильницького опору, який пропагував М.Ганді. На його думку, “… протистояння злу через 
насильство лише примножує зло, і, оскільки зло може спиратися тільки на насильство, треба цілковито 
утриматися від останнього, щоб позбавити зло його опори”, “відмова потурати злу так само є обов’язком, 
як і співпрацювати з добром”. Але “принцип відмови від насильства передбачає добровільне прийняття 
покарання за протиставлення себе злу”  [1 : 40]. 

4) діяльнісний підхід. Він полягає у щоденній роботі по безпосередньому захисту прав: “ нам потрібні 
вчинки, що пошановували б ті слова, поважали б ті зобов’язання, відповідали б тим законам” [1 : 37]. 

Основою діяльнісного підходу є протиріччя між “війною і миром, насиллям і покорою, расизмом і 
людською гідністю, гнобленням і гонінням та свободою і правами людини, злиднями та свободою від 
нестатків” [Нельсон Мандела, 1 : 43]. Прагнення подолати ці протиріччя вимагає діяти, набувати досвіду 
і якостей особистості, які б робили неможливою думку про  застосування насильства. 

5) християнський підхід, який полягає у тому, що всі зрушення, за М.Л.Кінгом, “відбуваються у 
повній відповідності до Провидіння. Проте ми мусимо впевнитися, що сприймаємо їх належним чином… 
Нам треба прагнути до демократії, а не до заміни однієї тиранії іншою… Цей підхід не дає поринути у 
щось на зразок терпіння, яке є прикриттям пасивності та бездіяльності і зрештою призводить  до 
тупцяння на місці…, він утримує від безвідповідальних висловів, що не зближують, а відлучають, і   від 
поспішних висновків, що заважають бачити потреби суспільного розвитку, визнає необхідність 
просування вперед, до справедливої мети з мудрою стриманістю та спокійною розважливістю…, він 
вважає аморальним сповільнення руху до справедливості та капітуляцію перед оборонцями 
неправедного нинішнього стану речей…, визнає неможливість соціальних змін уже сьогодні. Але він 
змушує працювати так, ніби вони є перспективою завтрашнього ранку”  [1 : 42]. Цей підхід, на наш 
погляд, передбачає опір на позитивне в людині, власні високі духовні якості людини і надію на 
Провидіння. Саме тому “відмова від насильства” є “шляхом до покори і самовладання”. За Р.Банчем, “у 
справі демократії слід постійно скорочувати відстань між ідеалом і реальністю. Щоб демократія 
процвітала, або принаймні вижила, вона  завжди повинна бути динамічною, .. рухатися вперед, до ще 
більшої свободи, кращого життя, повнішої гідності тих людей, котрим вона служить”  [1 : 39]. М.Л.Кінг 
пропонував застосовувати бойкотування і демонстрації. 

6) політико-економічний підхід, зміст якого полягає в тому, щоб надати людям рівність у 
можливостях, допомогу тим, хто її потребує, зберегти громадські свободи для всіх, використовувати 
надбання науково-технічного прогресу для розширення і неухильного підвищення рівня життя. Така 
модель світу, за висловом Ф.Рузвельта, є відвертим запереченням так званого порядку тиранії [1: 33].  За 
В.І.Шенєм, ”… демократичні соціальні системи є найголовнішою запорукою і передумовою будь-якого 
розвитку чи модернізації [ 1 : 47]. 

7) підхід викриття насильства і ненависті, який полягає у збереженні пам’яті про жертви насильства 
через пресу, ТV, книги, допомогу жертвам гноблення з метою попередження майбутнього насильства. 

8) виважений підхід, який пропонував А.Д.Сахаров, який полягає у готовності до творення кращого, 
людянішого суспільства, досконалішого світового порядку через реформи, а не революції, через захист 
жертв, а не повалення  чи засудження режимів, через здатність тверезо розмірковувати, берегти знання і 
досвід, розвиток зв’язків з іншими соціальними системами з метою вибору кращого для життя людей [1 : 
45]. 

Існуючі стратегії боротьби з насильством: 1) дослідження: з метою висвітлення та документування 
насильства, його природи, джерел, контексту, виправдання, обсягу та ін.; 2) дії або інтервенція: з метою 
викорінення основ насильства, сприяння побудові нової моралі [8:96]. Ці стратегії здійснюються у всіх 
сферах життя особистості, стосуються всіх функцій сім’ї. 

Цікавими є методики вивчення неблагополучних сімей, які застосовуються з метою попередження 
насильства в сім»ї. Так, громадська програма запобігання насильства в сім‘ї «Проект Гармонія» 
пропонує методику «РАДАР». Р – регулярне обстеження всіх жінок-пацієнток без тих, хто їх 
супроводжує; А - адресування прямих конкретних запитань, при цьому рекомендується заохочувати 
жертву розповісти про насильство, слухати, не висловлюючи суджень, дати зрозуміти жертві, що вона не 
одинока і не заслуговує подібного ставлення; Д – документальне оформлення результатів обстеження 
через протоколи (скарги, симптоми, висновки, фотокартки, опис травм, неправдоподібність пояснень 
отриманих травм), картки обстеження; А – аналіз та оцінка безпеки жертви; Р – розгляд подальших 
варіантів допомоги (відповідне  лікування, інформація про подальші заходи, буклети, номери телефонів 
довіри) [2 : 27]. Але ця методика є більш придатною вже після здійснення насильства для запобігання 
майбутнього. 

Інша методика, яку застосовують соціальні служби Великобританії і з якою ми знайомились на 
семінарах Дитячого християнського фонду, називається “Екологічна модель”, яка дозволяє оцінити 
фактори ризику і захисту, які впливають на дитину: в самій дитині, сім’ї, школі, суспільстві. При цьому 
акцент робиться на задоволенні потреб дітей кожною соціальною підсистемою. У процесі роботи з 
сім’єю аналізуються ресурси і потреби кожної підсистеми, їх сильні сторони, досягнення; здійснюється 
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аудит ризику і ресурсів, дані для якого збирають педагоги та психологи (статистика факторів ризику у 
районі: розлучення батьків, арешти серед дорослих, злочини, пов’язані з насильством, наркотиками, 
алкоголем; безробіття батьків, діти, які покинули школу тощо). Ця методика вимагає більшого часу, 
зусиль, але дає більш повну картину щодо ситуації в сім’і”, розглядаючи сім’ю, як систему, аналізуючи  
фактори захисту і ризику  і дітей, і батьків. 

Опис методики проведення інтерв’ю з дітьми, які зазнали насильства, наведено у посібнику по 
наданню допомоги потерпілим від торгівлі людьми  [8]. 

З метою попередження насильства в сім’ї використовуються такі напрями захисту прав членів сім’ї: 
просвітницькі кампанії – у школах, на робочих місцях, у неурядових та урядових організаціях; 
громадський захист – за допомогою петицій, плакатів, листівок на вулицях, оголошень у газетах, 
відкритих дискусіях та дебатах; законодавчі та політичні кампанії щодо певних проблем; обрання чи 
підготовка кандидатів, які розуміють проблему порушення прав; написання нових законів і критика 
старих; пошук факторів та підготовка звітів – забезпечення статистичних даних та фактажу для 
попередніх видів діяльності  [10 : 4]. 

Вивчення досвіду соціально-педагогічної роботи у Великобританії з проблеми запобігання насильства 
в сім’ї на семінарах Дитячого християнського фонду дозволяє визначити такі заходи, які застосовуються 
до неблагополучних сімей недержавними установами: відвідання домівок таких сімей, які чекають на 
появу дитини, що є опосередкованим контролем над можливим насильством; робота з батьками (їх 
оцінка: у чому мають потребу діти, здатність до виховання дітей, фактори сім’ї, навколишнього 
середовища, потреби та сильні сторони сім’ї, план дій); відвідання сімей дошкільнят з освітньою метою; 
робота у кожному мікрорайоні центрів сімей, які надають потрібні сім‘ям послуги; відвідання сімей 
волонтерами: молодими батьками з малими дітьми з метою допомоги, обміну досвідом; центри 
консультування сімей, що розпадаються; лінії допомоги; робота з батьками у структурованих (особливих 
за проблемами, але без назви) групах з метою подолання проблем спільними зусиллями (як “Анонімні 
алкоголіки”); навчання дітей розв’язанню міжособових проблем у дитячих садках, школі; використання у 
школі “антихуліганських правил”); організація роботи приютів для матерів,  до яких було застосовано 
насильство, для дітей. що покинули домівку, вуличних дітей; програми роботи з матерями, які мають 
розумові розлади. 

У США виділяють такі моделі втручання соціального працівника в життя особистості, яка опинилась 
у кризовій ситуації: 1) медична: треба лікувати стрес (поетапна психотерапія, індивідуальна 
психотерапія); 2) сімейна: допомога сім’ї у нормалізації стосунків приведе до зняття проблеми 
насильства. Цьому сприяють: укріплення віри у зміни на краще, організація відкритого спілкування (із 
суспільством, не замикаючись на своїх проблемах), пошук цілей, інтересів у змінених обставинах, 
вправи на пристосування жити в змінених обставинах (моделювання ситуацій). Використовуються: 
теорія поведінки (стимул-відповідь-підтримка); інтеракціонізм, взаємодіяльність (побудова “я” через 
повсякденну взаємодію). 

Обгрунтовані рекомендації членам сім’ї щодо реабілітації і виліковування психічно хворого родича 
знаходимо у роботі Кейла Ф.Бернхайма, Ентоні Ф.Леман, В.В.Нортона та ін.[4]. Серед них такі 
настанови: 1) Розвивайте в собі уміння не втрачати “віддаленої мети” у ваших поглядах на хворобу 
близької людини, її лікування і повне виліковування. 2) Будьте послідовні. 3) Створіть просте, чітко 
організоване середовище. 4) Будьте неспішними в рухах і тримайтеся спокійно. 5) Вивчіть комплекс 
ознак, які дозволяють на ранньому етапі розпізнати початок наступного епізоду хвороби і попередити 
рецидив. 6) Акцентуйте увагу на позитивному. 7) Визначте “поведінкові проблеми” і відучіть від них 
через “штрафні санкції при переході за межу дозволеного”. 8) Навчіть хворого позбавлятися стресу [4 : 
30-32]. 

3) реабілітаційна модель: навчання особистості жити з тим, що сталося. Це навчання проходить за 
такими етапами: а) зміна ставлення до себе, своєї поведінки: те, що сталося – з цим жити  без комплексу 
вини; легітимація почуттів – примирення зі своїми почуттями; б)навчання жити у нових обставинах: 
засвоєння інформації людиною. Мета: щоб людина зрозуміла, що за неї турбуються, вона знає стільки, 
скільки й інші, отже, з’являється впевненість, що цими знаннями можна успішно скористатись; в) 
підготовка до ризику (взяти на себе відповідальність прийняти рішення); навчання враховувати 
ситуацію, умови, які вимагають рішення, а не те, як відчувати ситуацію; застосовуються аналіз ситуацій, 
виховні ситуації; г) підготовка до самостійного життя: як жити в майбутньому, створити впевненість у 
своїх силах. Використовуються переконання, дискусії, які вимагають відстоювати, доводити свої 
переконання, боротися за них. Часто використовується метод “вирішення проблем” Дж.Девея, за яким 
індивід “… у своїй основі є активним, він контролює чи змінює своє оточення, його ідеї дієві, 
результативні й дозволяють змінити світ. Розуміння світу відштовхується від дії” [5: 296]. Тут широко 
залучаються мотивація, здібності, потенціал людини, її включають до активної діяльності. Людина 
відповідає на питання: “Що за проблему ми вирішуємо?”, “Чому взагалі ця проблема існує?”, “Яким 
чином можна досягти певних змін у мені  самому, моєму житті, суспільстві?”. Біхевіоризм  пропонує 



Вісник Житомирського педагогічного університету.Випуск 6. Педагогічні науки 

62 

метод case-work, спрямованої на завдання: з особистістю  визначаються проблеми-цілі, підписується  
контракт за завданнями. Цей метод використовуєтсья для короткотермінового втручання. Функціональна 
case-work спирається  на волю як силу для інтеграції й організації особистості, враховує особливості 
розвитку людини і пропонує психосоціальну індивідуалізовану допомогу [5 : 298]. 

4) соціальна модель (зміна навколишнього). Ця модель працює на рівні сусідів, міста, країни. Об’єкт 
моделі – не одна жертва, а всі жертви  (реальні і потенційні). Отже, розв’язуються як причини, так і 
наслідки проблеми через адвокатство, самоорганізацію. Прикладом такої моделі є “Розвиток громади”  
(соmmunity  development). Цю модель підтримує ООН, бо вона дозволяє зусиллями громади досягти 
добробуту всіх своїх членів. Розвиток громади – це поєднання зусиль влади і населення з метою 
збільшення економічного, соціального, культурного потенціалу громади, інтегрування її в життя нації, 
якї здатної повністю брати участь у національному прогресі. Основою роботи в громадах є 
професіоналізація людей на місцях безпосередньої роботи та участь населення в цій роботі [4 : 296]. 

Вивчення зарубіжного і вітчизняного досвіду з проблеми запобігання насильства в сім’ї дозволяє 
окреслити такі перспективи наукових і методичних розробок в цій галузі: особливості запобігання 
насильства над особами  похилого віку, старшими дітьми над молодшими, економічні можливості у 
попередженні насильства в сім’ї тощо. Отже, підготовка майбутніх соціальних педагогів повинна 
включати теоретичні та практичні аспекти, засвоєння знань, умінь та творчість, наукові дослідження. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ 

У статті розглядається сутність та зміст позашкільного компонента у формуванні соціальної 
активності школярів. 

У період відродження і розбудови національної навчально-виховної системи позашкільні установи 
стають невід'ємним компонентом освітньої структури, що сприяє всебічному, гармонійному розвитку 
особистості дитини і підлітка, соціальній адаптації, самореалізації людини в суспільстві. Позашкільні 
установи, які здійснюють свою діяльність у сфері дозвілля, доповнюють шкільне навчання і створюють 
позитивне виховне середовище. 

Дозвілля – це період, коли людина є визволеною від соціально-обумовлених, обов'язкових дій, це 
"сфера, в якій особливо яскраво і повно розкриваються природні потреби школярів у свободі і 
незалежності, активній діяльності та самовираженні... В умовах дозвілля формуються неформальні 
колективи, які дають дітям і підліткам можливість виступати в нових соціальних амплуа, займати ролі, 
відмінні від навчальної і позанавчальної діяльності... Дозвілля – особлива соціальна сфера, де школярі 
задовольняють особисті потреби в самоперевірці, самооцінці власного "я"... Це зона активного 
спілкування, що розвиває особисті інтереси, потреби в контактах. Такі форми дозвілля, як заняття в 
клубах, гуртках, колективні ігри  – ідеальна сфера розвитку дружби, товариства, психологічної 
сумісності школярів" [1:43]. Педагогічний процес позашкільного закладу здійснюється в сфері дозвілля, 
звідси – основні його особливості.  

Згідно з думкою багатьох дослідників, не у всіх школярів потреба в свободі і незалежності, в активній 
діяльності і самовираженні має позитивний характер, деякі школярі не вміють розпорядитися своїм 
часом, прагнуть до примітивної дозвіллєвої діяльності, вибір занять у вільний час здійснюється ними 
випадково, під впливом неупорядкованих факторів. Отже, проблема полягає в тому, чи вміють 
позашкільні педагоги пропагувати переваги культурного, творчого дозвілля, чи можуть вони захопити 
дітей серйозною справою, навчити їх розумно проводити вільний час. Рішення даної проблеми - у 
створенні певних виховних відношень. Єкатеринбурзький педагог-дослідник В.С.Безрукова стверджує, 
що виховні відносини є центральним поняттям педагогіки (в тому числі і позашкільної). А створення і 
управління такими відношеннями є головною задачею педагога, рішення якої відбувається в 
педагогічному процесі [2:51]. 

Поняття "педагогічний процес позашкільного закладу" розроблялося запорізьким вченим Т.І.Сущенко, 
яка виділяла специфічні мету, задачі, принципи, методи і організаційні форми виховної роботи в 
позашкільній установі [3:27]. Педагогічний процес в позашкільному закладі будується відповідно 
характеру і змісту інтересів дітей, що досить стабільні у старшекласників, вибіркові і диференційовані у 
підлітків, не стабільні у середніх і молодших школярів. Неспівпадання інтересів дітей із змістом занять 
неприпустимо для позашкільної педагогіки. Слід враховувати особливості захоплень сучасних школярів: 
вони водночас мають багато інтересів, часто змінюють їх. Тому, потрібно шукати нові, більш ефективні 
форми впливу на дітей, з метою збагачення їх інтересів і розвитку особистості. Позашкільні установи 
повинні не тільки йти назустріч інтересам дітей, але і спрямовувати їх активність. Складність полягає в 
тому, що учні не сприймають педагогічний процес позашкільної установи, якщо він будується як спроба 
переробити їх індивідуальність під певний стандарт. Виховний процес повинен стати для них цікавою, 
життєво важливою, привабливою справою. Потрібно пам'ятати, що особистість формують не самі по собі 
заходи, а система діяльності, в який бере участь вихованець, і в процесі якої він отримує можливість 
засвоїти соціальний досвід, перевірити себе, випробувати свої організаторські здібності. Тому виховний 
процес потрібно будувати так, щоб зв'язати діяльність гуртківців з життям, щоб перед ними постійно 
поставали значущі та привабливі для них задачі, а виховна мета відома лише педагогу. Ще однією 
особливістю позашкільного педагогічного процесу є ідея об'єднання педагогів і дітей "величезною 
кількістю інтересів і захоплень" [4:11]. Для В.О.Сухомлинського повноцінність педагогічного процесу 
полягає в духовному співробітництві учителя і учня, в якому природно відбувається керівництво старшого. 

Пошук оптимальної моделі цілісного позашкільного педагогічного процесу грунтується також на 
окремих концептуальних положеннях відомого грузинського педагога-дослідника Ш.А.Амонашвілі, що 
розглядає дитину не як відкриту систему, готову сприйняти будь-яку ідею, а як рівноправного учасника 
педагогічного процесу, особисті якості якого обгрунтовують відбір усіх його елементів і характер 
взаємодії педагогів та дітей [5:11]. 
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Дослідження Т.І.Сущенко підтвердило ідею, що позашкільні заклади є виховними установами, які 
найбільш сприяють соціально-творчим діям і вчинкам дітей. Це пояснюється і підтверджується 
соціально-психологічною природою позашкільного педагогічного процесу, в якому виховання 
випереджає навчання та обумовлює перетворення дитячої творчої енергії в більш високі форми життя, 
що позитивно впливають на розвиток всього найкращого в дитині, створюючи її істинну сутність [3:29]. 

Викладене вище дає підстави розглядати педагогічний процес позашкільного закладу як процес 
духовного взаємозбагачення педагогів і дітей в умовах позитивного психологічного клімату 
взаємовідносин, високої культури діалогу і співтворчості. Можна зробити висновок, що педагогічний 
процес позашкільного закладу - це процес динамічний, що грунтується на інтересах дітей, 
співробітництві вихованців і педагогів, який протікає в сфері дозвілля, в найбільш сприяючих розвитку 
особистості психологічних умовах взаємовідносин. Творчість є обов'язково присутньою в кожному 
компоненті позашкільного педагогічного процесу. Результатом такого процесу є "планомірне 
переведення дозвіллєвої діяльності дітей та підлітків на більш високий рівень". Критерієм визначення 
рівня дозвіллєвої діяльності є, на думку А.Ф.Воловика і В.А.Воловика, особливості відношення суб'єкта 
діяльності до її процесу, пасивного або активного. На цій основі виділяються наступні рівні дозвіллєвої 
діяльності: споживання, творчість, екстеріоризація [6:17].  

Аналіз дозвіллєвих занять, зроблений на матеріалі вітчизняних та зарубіжних досліджень, свідчить 
про те, що домінуючим заняттям учнів є споживання культурних благ. А.Ф.Воловик і В.А.Воловик 
визначають споживання як перший рівень дозвіллєвої діяльності [6:20]. Поняття "споживання" вміщує в 
собі сукупність різноманітних підрівнів дозвіллєвої діяльності. Споживання може бути пасивним, 
активним і цілеспрямовано активним. Таку ієрархію важливо враховувати при організації творчої 
діяльності учнів у педагогічному процесі позашкільної установи. Деякі педагоги-теоретики стверджують, 
що діти приходять у позашкільні заклади з інтересом і обирають гурток згідно зі своїм захопленням. 
Таким чином, нижчий рівень діяльності в педагогічному процесі позашкільної установи – 
цілеспрямоване активне споживання. Однак, педагогам-практикам добре відомо, що у багатьох дітей 
інтереси або мають не стійкий характер, або не сприяють розвитку їх особистості. Початковий етап 
діяльності педагога та учнів, на наш погляд, є недостатньо розробленим в психолого-педагогічній 
літературі. Тому, вивчення мети, методів і засобів роботи керівника гуртка з вихованцями, які 
знаходяться на рівні пасивного споживання, представляє  практичний і теоретичний інтерес. 
А.Ф.Воловик та В.А.Воловик визначають пасивне споживання як нижній підрівень дозвіллєвої 
діяльності, що складається з таких видів занять, як перегляд телепередач, читання розважальної 
літератури, прогулянки, перегляд видовищ, прослуховування лекцій та ін.[6:35] Задача педагога на 
даному етапі – привернути увагу вихованців, викликати інтерес і перевести їх на більш високий 
підрівень – активного споживання. Засобами здійснення поставленої задачі можуть бути – відвідання 
класних годин в школі, що супроводжується читанням цікавої розважальної лекції або показом 
відеофільму, репортаж по телебаченню про діяльність позашкільної установи, проведення концертів, 
оглядів та інших публічних видовищ, організація ігр, конкурсів, тощо. Такі форми діяльності готують 
учнів до переходу на наступний підрівень творчої діяльності – активного споживання.  

Головна задача педагога на даному етапі – адаптувати дитину до себе, а також створити теплу 
дружню атмосферу спілкування в колективі. Як засоби  рішення цієї задачі можуть бути використані 
спільні відвідування театру, музею, прогулянки по місту, організований педагогом неважкий похід. 
Можна також провести серію адаптаційних занять, які вміщують ігри і конкурси: "Коло знайомств", 
"Косинки та кульки", "Веселый ринг" і багато іншіх. Протягом таких занять слід поступово вводити все 
більш складні завдання, пов'язані з предметом діяльності гуртка. Таким чином, інтерес дітей буде 
зростати в теплій і дружній обстановці, яка дозволить їм перейти на новий підрівень – цілеспрямованого 
активного споживання. 

Активне цілеспрямоване споживання є вищий підрівень споживання. Головною виховною метою 
педагога на даному етапі виступає закріплення у членів колективу навичків активної, творчої, 
самостійної діяльності, спрямованої на опанування предметом роботи гуртка. Використовуючи 
різноманітні засоби позашкільної педагогіки, керівник гуртка організує цілеспрямовану і систематичну 
роботу груп. Заняття гуртка - одна з важливих форм діяльності позашкільної установи. Ефективність 
занять гуртка залежить від якості програми, від її гнучкості, від того, чи враховані в ній реальні запити 
дітей. Слід зазначити, що на даному підрівні величезне значення має цільова настанова як педагогів, так і 
вихованців. Для досягнення позитивних результатів у процесі організації цілепокладання необхідно 
використати такі форми діяльності, як ігри "Мозковий штурм", "Банк цікавих ідей", укладання плану-
циклограммы або індивідуального плану, а також застосування педагогічного проектування роботи 
гуртка.  

Активне включення всіх учнів в колективну діяльність гуртка, усвідомлення ними мети цієї 
діяльності буде сприяти переходу на новий рівень дозвіллєвої діяльності – рівень творчості. За 
визначенням А.Ф.Воловика і В.А.Воловика, "творчість як рівень дозвіллєвої діяльності з достатньо 
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високим ступенем узагальнення охоплює такі види занять, в яких людина з суб'єкту споживання 
перетворюється в суб'єкт творчості" [6:27]. Головна задача педагога на цьому етапі – організація 
свідомих, самостійних дій гуртківців в процесі занять. Основною формою діяльності є заняття гуртка, які 
відрізняються великою різноманітністю: це може бути диспут на наукову тему, концерт-вітання 
іменинників, тематичний вечір, дискотека та інше. Величезне значення набуває на етапі творчості 
самовиховання та самонавчання. Більшість гуртківців здатні займатися самостійно за допомогою 
індивідуального плану, листів самоконтролю тощо.  Протягом заняття педагог може застосовувати 
взаємонавчання гуртківців, у яких здатність до саморегулювання, активність і комунікативні якості 
розвинуті досить високо. 

А.Ф.Воловик і В.А.Воловик виділяють три напрямки (підрівня) екстеріоризації – демонстрація, 
пропаганда, організація діяльності [6:61]. В процесі роботи позашкільних установ екстеріоризація 
здійснюється як: демонстрація результатів групової діяльності – показ вистави, виступ хору, оркестру, 
влаштування виставки; пропаганда - розповсюдження знань, поглядів, вчень; організація дитячого 
дозвілля. 

Структура основних підрівней екстеріоризації, в певній мірі, умовна. Демонстрація результатів 
діяльності, як правило, має багато спільного із пропагандою. Але розповсюдження певних ідей завжди є 
лише передумовою до реалізації їх на практиці. Пропаганда, що розвивається в діяльність по 
перетворенню виховних відношень є свідоцтвом того, що група стала творцем цих відношень.Наявність 
в роботі групи соціальної віддачи свідчить про високий рівень дозвіллєвої діяльності, про свідоме і 
активне відношення до неї людини. Метою діяльності педагога на данному етапі виступає: з одного боку 
- організація оцінювання та самооцінювання якості проведеної дитиною роботи, наявність реальних 
візуальних результатів, а з іншого боку - прилучення до роботи гуртка нових учнів. Таким чином, 
створена модель рівнів творчої дозвіллєвої діяльності - є функціонально повною, оскільки на 
заключному етапі припустима робота з новими учнями, які знаходяться на рівні споживання. Гуртківці 
грають в цьому процесі якісно іншу роль: з пасивних слухачів вони перетворюються в активних 
сопедагогів, які частково виконають функції педагога. 

Вище ми розглянули динамічну сторону педагогічного процесу позашкільного закладу, що являє 
собою поступовий рух від прямого та безпосереднього управління з боку педагога - до самоврядування, 
від діяльності, організованої педагогом - до самостійності, від контролю зовнішнього - до внутрішнього 
самоконтролю. Всебічний аналіз рівней дозвіллєвої діяльності учнів є підставою для розробки етапів 
організації творчої діяльності дітей та підлітків, сприяе збагаченню теоретичного і практичного досвіду 
роботи позашкільних закладів, зміцненню мережи установ позашкільної освіти та виховання, 
усвідомленню їх значення як важливого компоненту системи неперервноі освіти.  
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Рассказова О.И. Организация социально-творческой деятельности учащихся в условиях 
внешкольного заведения. 

В статье рассматривается сущность и содержание внешкольного компонента в формировании 
социальной активности школьников. 

 

Rasskazova O.I. Organization of Pupils' Social and Creative  Activity in an Out-of-School  Institution. 

The article considers the essence and contents of component in forming pupils' social activity. 
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ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ 
РОЗВ‘ЯЗУВАТИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАДАЧІ 

Розглядається проблема методів та емтодики розв‘язання соціально-педагогічних задач у контексті 
професійно-педагогічної підготовки соціальних педагогів. 

Суспільні тенденції гуманізації змісту, методів, форм педагогічного процесу, орієнтація на 
врахування індивідуальності кожного учня існують у прямій залежності від особистості педагога, 
розвитку його творчого потенціалу. ОДним із показників професійної готовності майбутніх учителів до 
педагогічної діяльності є уміння виробляти і самостійно приймати оптимальні рішення в педагогічних 
ситуаціях. В системі нових виховуючих відносин визначальним є особистісно-середовищна взаємодія 
суб‘єкта, міжособистісні відносини в соціумі. Недоцільно охоплювати все життя учня межами школи, 
необхідно розширити коло його соціальних зв‘язків і на колективному, і на індивідуальному рівні. 

На основі понять соціальної ситуації розвитку особистості, педагогічної задачі, мети навчання та 
виховання сформулюємо поняття соціально-педагогічної задачі. 

Соціально-педагогічна задача – це подана у визначених умовах, детермінована соціальними 
чинниками мета професійної діяльності вчителя, яка передбачає різнобічне розкриття і збагачення 
особистісного потенціалу кожного учня в процесі його життєдіяльності. 

Успішне розв’язання соціально-педагогічної задачі (ситуації) - одна з умов організації педагогічно 
доцільної суб’єкт-суб’єктної взаємодії. За змістом педагогічного розв’язку можна визначити глибину 
проникнення вчителем у сутність соціально-педагогічних проблем, про якість аналізу соціально-
педагогічної задачі, осмислення її й розуміння. Оцінка змісту процесу розв’язку допомагає визначити 
рівень професійної майстерності вчителя. 

Основою виділення необхідних професійних умінь стала технологія розв‘язку соціально-педагогічних 
задач різних типів, а саме етапи розв‘язку: підготовчий, діагностичний, проектувальний, виконавчий, 
узагальнено-оцінний. На основі вказаних етапів мають сформуватися соціально-перцептивні, аналітико-
діагностичні, проектувальні, організаційно-стимулюючі, конструктивно-прогностичні професійні уміння 
розв‘язувати соціально-педагогічні задачі. 

Процес підготовки майбутніх вчителів до розв’язання соціально-педагогічних задач має наступні 
компоненти: цільовий, змістовий, технологічно-процесуальний, контрольно-оцінний. 

Охарактеризуємо більш детально виділені компоненти. 
Цільовий компонент. Головні цілі процесу підготовки вчителя до соціально-педагогічної діяльності 

спрямовані на формування професійних знань та умінь, цілісного уявлення про професійну діяльність, 
стимулювання їх самостійності, активності, творчості. Модель спеціаліста виступає як результат 
діяльності, представлений як система навчальних проблем, ситуацій, задач соціально-педагогічного 
змісту. Технологічний процес підготовки майбутнього вчителя до соціально-педагогічної діяльності, 
розв’язання множини соціально-педагогічних задач являє собою поєднання двох складових частин: 
діяльності викладача та діяльності студента. 

На думку А.О.Вербицького, оволодіння методами і засобами діяльності не зводиться до самої діяльності і не 
тотожне їй. Необхідно створити відповідні умови, за яких засвоєні знання набудуть розвиненої практики їх 
використання стосовно логіки предмету тієї чи іншої професійної діяльності [2:58]. 

Таким чином, у межах цільового компоненту  змістом (завданнями) діяльності викладача є: 
§ створення позитивної мотиваційної установки у студентів на оволодіння технологією 

розв’язання соціально-педагогічних задач; 
§ створення сприятливих умов для засвоєння теоретичних основ і методичного інструментарію 

розв’язання соціально-педагогічних задач (дидактичного середовища); 
§ організація навчального процесу, де б студент був у позиції суб’єкта, що усвідомлює цінність 

соціально-педагогічного досвіду та його професійно-компотентного використання на 
практиці; 

§ сприяння підвищенню рівня сформованості професійних умінь розв’язувати соціально-
педагогічні задачі. 

До змісту діяльності студентів включається: оволодіння основами знань як передумова успішного 
засвоєння технології розв’язання соціально-педагогічних задач; творчий підхід до виконання завдань, 
висока трудова активність, ініціатива, самостійність та добросовісність; розвиток умінь соціальної 
взаємодії і спілкування. 
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Змістовий компонент. Традиційно вважалось, що зміст підготовки спеціаліста зводиться до тріади - 
знання, уміння, навички, які утворюють знакову систему, що знайшла своє відображення в текстах 
підручників і навчальних посібників, задач, алгоритмів і програми дій, які засвоюється студентами. 

І.Я.Лернер виділив нові компоненти змісту освіти (стосовно змісту загальної середньої освіти) - 
досвід творчої діяльності і досвід емоційно-ціннісного ставлення до дійсності. З цієї позиції випливає, 
що зміст освіти має подвійну природу: з одного боку, це соціальний досвід, відображений у предметній 
формі програми, підручника, а з іншого - діяльність студента (учня) з цим формалізованим досвідом, 
організована з допомогою діяльності викладача. 

Н.Ф.Тализіна вважає, що при організації засвоєння будь-яких знань потрібно, насамперед, спланувати 
діяльність, до якої вони мають увійти і яка забезпечить досягнення мети. Іншими словами, «...при 
побудові  змісту навчання необхідно передбачити всі головні види діяльності, необхідні для роботи з 
даними знаннями, для розв’язання задач, що складають мету навчання» [3]. 

Тому, відповідно до принципу єдності змістового та процесуального боку навчання під час 
проектування змістового компоненту ми не лише виділяли зміст сам по собі (в обсязі вивчення курсу 
педагогіки), але й спосіб передачі студентам і засвоєння ними змісту, через комплекс спеціально 
добраних навчальних завдань (соціально-педагогічні задачі, вправи, тести тощо). 

Змістовий компонент вміщує три аспекти: соціальний, професійно-педагогічний, методичний. 
Соціальний аспект включає: знання ідей, теорій, концепцій, законів та закономірностей розвитку 

соціально-педагогічних явищ; знання соціально-педагогічних чинників  і фактів  соціалізації особистості 
школяра; знання головних соціально-педагогічних проблем, що спричинюють виникнення конфліктів. 

Професійно-педагогічний аспект включає: систему загальнопедагогічних знань і умінь; знання 
структури, головних функцій та особливостей соціально-педагогічної діяльності вчителя; розвинене 
професійне мислення; моральні емоційно-вольові якості. 

Методичний аспект включає: знання структури, властивостей, типології, алгоритму та етапів 
розв’язку соціально-педагогічної задачі; знання системи засобів, форм та методів розв’язання соціально-
педагогічних задач. 

Технологічно-процесуальний компонент. Підгрунтям діяльності викладача в межах цього компоненту 
є організація і управління процесом оволодіння студентами технологією розв’язання соціально-
педагогічних задач, що включає: підготовчий, тренувальний і творчий етапи. 

Діяльність студентів - творче виконання практичних завдань, самостійна та індивідуальна робота. 
Як вже зазначалось, здійснюване нами дослідження проводилось у процесі вивчення курсу 

«Педагогіка» в педінститутах. Було проаналізовано зміст навчального матеріалу з метою введення нових 
знань для експериментального навчання, що стосувалося наукового дослідження; визначився зміст 
інформації щодо соціально-педагогічних проблем, а також чинники, головні закономірності розвитку 
соціально-педагогічних явищ; щодо структури і типології соціально-педагогічних задач та методичного 
інструментарію для їх розв’язання. Була здійснена розробка завдань та вправ, добирались соціально-
педагогічні задачі для практичної частини дослідження. 

Підготовчий етап передбачав оволодіння студентами головними теоретичними знаннями з курсу 
педагогіки. Завданнями підготовчого етапу стало дослідження особливостей застосування студентами 
алгоритму розв’язку соціально-педагогічних задач, допомога у засвоєнні теоретичних і операційних 
знань, що лежать в основі механізму розв’язання цього типу задач. На цьому етапі здійснювалось також 
розв’язання соціально-педагогічних задач найнижчого ступеня складності (інваріантного характеру), 
виконання педагогічних вправ, тестових завдань. 

Тренувальний етап характеризувався подальшим поглибленням теоретичних знань, розв’язанням 
студентами типових соціально-педагогічних задач підвищеного рівня складності (репродуктивного, 
прогностичного та конструктивного). Завдання цього етапу були спрямовані на подолання стереотипів 
суб’єкт-об‘єктних відносин вчителя та учнів, вчителя та батьків; розширення категорійного апарату 
педагогічного мислення студентів, сприяння його активному розвиткові; організацію завдань для 
самостійної роботи, питома вага якої упродовж навчання постійно збільшувалася. Використовувались 
тестові завдання, педагогічні вправи, ділові ігри, соціально-педагогічні задачі різних ступенів складності. 

Творчий етап вміщував розв’язання студентами соціально-педагогічних задач, які моделювали б 
професійний контекст діяльності вчителя. На цьому етапі студенти розв’язували соціально-педагогічні 
задачі найвищого ступеня складності - творчого характеру (проектування власної гіпотези розв’язання 
задачі, її наукове обгрунтування, бачення місця ситуації у цілісному навчально-виховному процесі). 
Студенти також самостійно створювали соціально-педагогічні проблеми, комбінуючи різні варіанти їх 
розв’язання. 

Контрольно-оцінний компонент. Упродовж всього періоду навчання здійснювався контроль та 
корекція перетворення навчальної діяльності у професійну. Контролювався рівень засвоєння знань, хід і 
результати дій на основі засвоєних знань, рівень сформованості пізнавальної професійної діяльності в 
цілому, в разі необхідності вносилися корективи. 
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У дослідженні велика увага зверталася на розробку системи завдань, основу якої складає розроблена 
типологія соціально-педагогічних задач. Для ефективного застосування системи навчальних завдань ми 
виходили з наступних дидактичних умов: 

§ структура кожного завдання (як і соціально-педагогічної задачі) була дещо складніша, аніж 
структура предметних знань і умінь студентів з тим, щоб завдання виконували свою 
розвиваючу , виховну і  навчальну функції; 

§ завдання були взаємопов’язані, соціально-педагогічні проблеми, що в них розв’язуються, 
поступово ускладнювалися з урахуванням рівня знань та умінь студентів; 

§ розв’язання завдань здійснювалось на вербальному та невербальному рівнях. 
Розробка системи навчальних соціально-педагогічних задач передбачала також врахування таких 

характеристик, як утруднення та ступінь складності, що теж виступає як дидактична умова застосування. 
Ступінь складності задачі ми розуміємо як складність процесів її розв’язку. Виходячи з цього положення, 
за ступенем складності виділяємо соціально-педагогічні задачі: інваріантного характеру (вибір 
правильного розв’язку із запропонованих і обгрунтування свого вибору); репродуктивного (психолого-
педагогічний аналіз ситуації і висунення стандартних розв’язків); творчого характеру (проектування 
власної гіпотези розв’язання задачі, її наукове обгрунтування, бачення місця ситуації у цілісному 
виховному процесі). 

Для визначення ступеня утруднення ми виходили з позиції Г.О.Балла, котрий пояснював цю 
характеристику задачі на основі взаємодії об’єктивних і суб’єктивних факторів. До об’єктивних він 
відносив предмет задачі, вимоги та умови, в яких має здійснюватись розв’язок задачі. До суб’єктивних - 
здібності та підготовку особи, що розв’язує задачу, її мотиви та установки, ставлення до задачі, фізичний 
та психічний стан. [3:118-120]. 

Важливо також виділити головні дидактичні функції соціально-педагогічних навчальних задач: 
формування методології і володіння соціально-педагогічними знаннями; формування професійних 
педагогічних навичок та умінь як головна функція ; формування професійно значущих психічних 
якостей особистості і, перш за все, розвиненого педагогічного мислення, який ми тлумачимо як 
сукупність таких властивостей, як критичність, самостійність, гнучкість, організованість, глибинність, 
грунтовність, оригінальність, технологічність тощо; діагностична (психолого-педагогічний аналіз і сам 
розв’язок студентами соціально-педагогічних задач дає можливість отримати різнобічну інформацію 
стосовно рівня професійного розвитку студента), 

Соціально-педагогічна задача дає можливість конкретизувати пошук загальних закономірностей 
навчально-виховного процесу стосовно даної ситуації. Розв’язуючи соціально-педагогічні задачі, вчитель 
включається в самостійну пошукову діяльність - він пізнає раніше невідомі властивості своїх учнів як 
суб’єктів педагогічної взаємодії, розкриває причинно-наслідкові зв’язки соціально-педагогічних 
чинників, знання яких дозволяє більш глибоко орієнтуватися у педагогічних явищах, оволодіває новими 
способами, методами, прийомами вивчення фактів, закономірностей, теорій.  

Уміння розв‘язувати соціально-педагогічні задачі розглядається нами як педагогічна дія, котра є не 
лише елементом структури навчально-пізнавальної діяльності студента, але й вихідною одиницею його 
творчого професійного мислення. 
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ФОРМУВАННЯ У СУЧАСНОЇ МОЛОДІ СОЦІАЛЬНО-ЗНАЧУЩИХ ІДЕАЛІВ І ЦІННІСНИХ 
ОРІЄНТАЦІЙ 

У статті представлені результати емпіричного науково-педагогічного дослідження сформованості 
соціально значущих ідеалів сучасної молоді. 

У системі моральних відносин є стійкі утворення – сітка моральних цінностей, об’єктивована в 
культурі і поведінці: моральна позиція класу, групи, колективу, особистості, еталони і стереотипи 
поведінки; шляхи передачі моральної інформації і морального досвіду, ієрархія моральних вимог, що 
впливає на суспільну думку і переважаючий світогляд. Моральна система в цілому пронизана такими 
зв’язками і залежностями, які виражають взаємоперехід об’єктивного і суб’єктивного. “Сітка” моральних 
цінностей об’єктивується в поведінці, стосунках людей. І вона ж, взята в ракурсі моральної свідомості, 
являє собою впорядковану ієрархію норм і заборон як феноменів суб’єктивних. Об’єктивний зміст 
закладений у самій структурі морального ідеалу, а саме в значеннях моральних понять і норм елементи 
реальних моральних відносин і практики, що відображені моральним ідеалом, утворюють систему 
значень. Зміст морального ідеалу не є конкретним, а має абстрактно-загальне “обличчя”. На “значення” 
завжди впливає “зміст” морального ідеалу. Свідомість не може звільнитись від цього “змісту”, який ніби 
підштовхує особистість до виконання обов’язку перед соціально-моральною нормою. “Зміст” – це 
повнота осмислення і реалізації норми. Він коректує “значення” ідеалу, стає на заваді “заземленню” 
ціннісних уявлень, утворює духовну детермінанту світогляду і переконань. “Зміст” ідеалу являє собою 
продукт загально-історичних закономірностей духовного виробництва. Завдяки йому складається 
відношення до системи соціальних цінностей.  

Оскільки виховний ідеал та система цінностей народу залежить від його національних властивостей, 
державного устрою, світогляду, релігії й моралі, від рівня розвитку культури тощо, значні зміни в житті 
суспільства ведуть за собою й зміни в його виховній системі і в першу  чергу в системі цінностей. 

Протягом своєї історії людство виробило деякі універсальні, загально-людські цінності, які мають 
неперехідне значення для багатьох поколінь людей  - істина, добро, краса, свобода, справедливість і т.п. І 
хоч у різні епохи зміст і значення цих цінностей розумілись по-різному, але саме в них відображалось 
прагнення людей до свободи і незалежності, до щасливого і гідного життя, містилась вимога перебудови 
суспільства на принципах гуманізму і справедливості, гармонійного поєднання особистих і суспільних 
інтересів. 

Цінність – значимість для життя людей природних і культурних предметів, явищ, думок і вчинків, яка 
виявляється в процесі перебудови людиною світу і самої себе. У цінностях виражається відношення 
людини до дійсності з точки зору або важливого, потрібного, здійснюваного або не бажаного, не 
важливого, не потрібного. 

Будь-яка цінність має значення лише в порівнянні з іншою, протилежною їй. Люди прагнуть добра, 
тому що існує зло, захищають істину, тому що є брехня, захоплюються мося прекрасним, тому що є 
химерне. Зовні цінності виступають як властивості предмета чи явища, однак вони притаманні  людині 
не від природи, а тому що вона залучена до сфери суспільного буття людини і стала носієм певних 
соціальних відносин. 

Утвердилася думка, що виховання базується на досвіді народу, даних наук тощо. Проте у всіх цих 
чинниках завжди визначальне місце займають втілені у них цінності. Саме вони через культуру, традиції, 
філософію, релігію вказують на вектор виховних зусиль, формують виховний ідеал, дають відповіді на 
фундаментальні запитання: на що слід орієнтувати молодь – на добро чи на зло? – на віру в духовні чи в 
матеріальні блага? – на культ сили чи на культ духу? - що береться за зразок – життя Христа, життя 
Павки Корчагіна чи Рембо? 

Очевидно, що між системою цінностей і стратегією виховання існує взаємна залежність. Цінності 
визначають зміст виховання, а виховання прагне прищепити молоді віру у прийняті цінності. Але в 
цьому симбіозі все ж переважає система цінностей, бо вона йде від самого життя народу, його 
історичного досвіду, політичної ситуації, від віри, потреб і прагнень до самореалізації. Яку систему 
цінностей суспільство вибирає, таким мусить бути і характер виховання в сім′ї, школі, суспільстві. 
Виховання – це введення людини в систему цінностей. 

Учителі покликані стати живим зразком усього прекрасного, доброго, життєздатного, щоб  світитися 
розумом, повагою, тактом, любов’ю, наукою. Завдання вчителя не обмежується навчанням молоді, воно 
значно ширше – навчити й виховати дорослих. У суспільстві він є тією постаттю, на яку постійно звертає 
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увагу народ, і тому його особистість має бути бездоганною, досконалою, високо стояти в громадській 
думці і служити прикладом для наслідування. 

Зі школою пов’язаний весь нагромаджений людиною життєвий досвід, усвідомлення себе 
особистістю. Тому як соціальний інститут, школа не може працювати, не маючи досить визначеної 
“моделі вчителя”. Разом з тим, важко не погодитися з висловлюваннями соціологів про те, що єдиного 
образу вчителя не існує, і у вихованні молодих учителів тривалий час припускався перекіс: акцент 
робився, головним чином, на формуванні громадської сфери особистості при недооцінці особистісної 
сфери. Ліквідувати подібну деформацію у структурі особистості вчителя можна не відмовою від моделі 
вчителя, а її вдосконаленням, приведенням у відповідність з реальними ціннісними перевагами. 
Здійснити такі перетворення можливо тільки на основі глибокого вивчення груп учителів сучасної 
школи. Таке припущення дало змогу провести дослідження, одним із завдань якого було вивчення 
ціннісних орієнтацій сучасних учителів середньої школи. У підсумку з′ясувались реальні ціннісні 
орієнтації вчителів.  

Життєвий вибір особистості, побудова реальної моделі поведінки, як відомо, грунтується передусім 
на її ціннісних орієнтаціях – найважливіших елементах структури особистості, закріплених життєвим 
досвідом індивіда, усією сукупністю його переживань. Вони відмежовують суттєве і важливе для даної 
людини від несуттєвого. Сукупність ціннісних орієнтацій, яка склалася, утворює своєрідну вісь 
свідомості, що забезпечує сталість особистості, наступність певного типу поведінки і діяльності, 
виражену у спрямованості потреб та інтересів. Відтак ціннісні орієнтації виступають важливим 
чинником, який обумовлює мотивацію дій і вчинків особистості. Саме тому для опису моделі сучасного 
вчителя середньої школи важливо зупинитися передусім на ціннісних орієнтаціях учителів. 

Для  визначення ціннісних орієнтацій учителям було запропоновано провести два послідовних 
порівняння, кожне по своєму критерію: перше – по “цінності”, друге – по “доступності”. 

Проблема вивчення ціннісних орієнтацій є особливо важливою в наш час. Швидкі темпи розвитку 
людського суспільства гостро поставили питання поліпшення якісного рівня роботи освітянських 
закладів. Отже, аналіз системи ціннісних орієнтацій суб′єктів навчально-виховного процесу має велике 
значення для подальшого вдосконалення роботи навчальних закладів, адже попередня орієнтація на 
масовість у підготовці викладацьких кадрів не витримала перевірки часом. Тому основна увага нині 
спрямована на знаходження більш гнучких механізмів, які б могли поєднати особистісні якості людини і 
технологію підготовки спеціаліста. Виконуючи соціальне замовлення суспільства, наукова думка 
запропонувала при підготовці педагогічних кадрів взяти за основний орієнтир ціннісні орієнтації 
особистості вчителя. 

Чому саме ціннісні орієнтації? Річ у тім, що цінності мають ідеальну природу, тобто можемо 
стверджувати, що вони є певною системою ідей, фундаментальних понять і цілей, якими живе 
суспільство. 

Як кодекси, так і моральні вчинки людей і, особливо, різні форми культури, власне, і стають 
чинниками виховання саме тому, що несуть у собі цінності. Зрештою, та обставина, що цінності 
переважно опредмечені імпліцитно, “ приховано”, зумовлює два важливі для практики виховання 
моменти. По-перше, через предмет цінності часто застосовуються інтуїтивно, мимохіть. Через це добра 
книжка, картина чи музика виховують дитину і без участі вихователя. 

Визначення системи цінностей не можливе без їх класифікації. Одним з можливих підходів до 
розв’язання цієї проблеми видається орієнтація на критерій сфер їх застосування. Можемо виділити п’ять 
таких сфер і визначити, відповідно, п’ять груп цінностей, які стосуються: приватного життя; сімейного 
життя; сфери громадських відносин; національного життя; життя всього людства. Такий підхід відразу 
виявляє також ієрархічно-системний характер цінностей. Існують цінності, які для людини мають 
пріоритетне значення, і їм вона підпорядковує менш значущі. Задля сімейного життя вона обмежує себе 
в приватному, а нерідко сімейні інтереси підпорядковує громадським, а ті – національним.  

Водночас очевидно, що подібний погляд на цінності хоч і засвідчує їх системно-ієрархічну будову, 
ще не виражає властивий їм зміст, не вказує на їхню “якість”. Насправді це лише універсальна схема, яка 
може наповнюватися різним змістом. І тут ми стикаємося, можливо, з найголовнішим моментом у 
природі цінностей: зміст будь-якої їхньої системи визначається, перш за все, характером Головного 
Ідеалу, який покладено в її основу, тобто розташовано на вершині ієрархії. 

Через ідеал особистість долучається до прогресивного досвіду людства, стає носієм життєво-
орієнтуючої соціальної програми. Ідеал – не програма розвитку самої моральної свідомості; іншими 
словами, розвиток моральної свідомості є складовою частиною розвитку ідеалу. 

Ієрархія цінностей може бути побудована на різних підставах. Але, очевидно, найбільш надійною з 
них є структура людських потреб та інтересів, які розмежовуються людьми в процесі їх діяльності на 
основні і неосновні, головні і другорядні, вищі і нижчі. Очевидно, вищі цінності – це ті, які відповідають 
вищим потребам людини, без задоволення яких не можливе саме існування людей. 
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Дослідження показало, що основні позиції в ієрархії цінностей займають такі: здоров’я (фізичне та 
психічне); щасливе сімейне життя; матеріально  забезпечене життя. 

Отримані результати підтверджують правильність гіпотези щодо зміни в системі цінностей в 
практичний бік, в той час як моральні, духовні цінності виступають другорядними: наявність хороших 
друзів; впевненість і свобода; любов, кохання; пізнання; творчість; цікава робота; активне і діяльне 
життя; краса природи і мистецтва. 

Таким чином, шляхом соціально-педагогічного опитування та аналізу одержаних даних зроблено 
крок у дослідженні ціннісної орієнтації вчителів. 

Сьогодні освітня установа повинна знати, як люди працюють в цій галузі, і прагнути того, щоб 
подібна інформація регулярно надходила до адміністрації і педагогічного колективу. Це необхідно для 
вивчення стану справ і своєчасного використання навчально-виховного процесу, як у конкретному 
закладі освіти, так і на рівні узагальнення у регіоні, країні. У зв’язку з цим виникає потреба у створенні 
міських, районних і шкільних соціологічних служб у системі середньої освіти, підготовці кадрів для 
роботи у них. 
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Мирошниченко Е.А. Формирование у современной молодежи социально значимых идеалов и 
ценностных ориентаций. 

В статье представлены результаты эмпирического научно-педагогического исследования 
сформированности социально значимых идеалов у современной молодежи. 

Myroshnychenko O.A. Formation of Socially Important Ideals and Value Orientations in Modern Youth. 

The article presents the results of empiric scientific and pedagogical investigations in the formation of socially 
important ideals in modern youth. 
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ДО 
РОБОТИ З БАТЬКАМИ УЧНІВ 

У статті на основі застосування системного підходу до вивчення педагогічних явищ викладено  
основний зміст спецкурсу "Соціально-педагогічна підготовка студентів до роботи з батьками". 

На сучасному етапі розбудови незалежної України назріло багато проблем щодо сім'ї, дитинства, 
якості сімейного виховання, роботи вчителя з батьками учнів молодшого шкільного віку. А саме: 

§ виконання сім'єю соціально-виховних функцій у сучасних соціально-економічних умовах 
українського суспільства; 

§ дотримання державних законодавчих актів щодо захисту прав дитини всіма виховними 
інститутами;  

§ виховання дитини в сім'ях різних типів;  
§ реалізація батьками основних принципів сімейного виховання та доцільне застосування 

методів та засобів виховного впливу на дитину з метою виховання всебічно розвиненої 
особистості; 

§ володіння вчителями сучасними методиками діагностики різних аспектів сімейного 
виховання,  доцільне застосовування різноманітних форм роботи з батьками; підвищення 
рівня культури спілкування вчителя з батьками. 

Початкова загальна освіта - перший освітній рівень, який закладає фундамент загальноосвітньої 
підготовки учнів. Відповідно до можливостей дітей молодшого шкільного віку початкова школа, 
зберігаючи наступність із дошкільною ланкою, має забезпечити подальше становлення дитячої 
особистості, її інтелектуальний, соціальний і психофізичний розвиток. 

Забезпечення найбільш продуктивного виконання завдань початкової школи можливе за умови 
творчої співпраці вчителя початкових класів і батьків учнів. Професійна діяльність учителя початкових 
класів постійно пов'язана із сімейним вихованням та взаємодією з батьками учнів як стосовно 
впровадження різних форм соціально-педагогічної допомоги родині, так щодо його корекції у процесі 
педагогічної освіти батьків. 

На передній план у професійній підготовці вчителя виходять уміння та навички гуманізації шкільного 
середовища, гармонізації його взаємодії з соціумом. Багатогранність діяльності вчителя початкових 
класів передбачає оволодіння великим обсягом соціально-педагогічних, психологічних,  законодавчо-
правових знань та вмінь. 

Соціально орієнтовану підготовку студентів до роботи з батьками учнів потрібно розглядати як 
соціальний вплив, який повинні вміти здійснювати педагоги на переконання та поведінку батьків з 
метою покращення якості сімейного виховання. Це передбачає оволодіння майбутніми вчителями 
комунікативною культурою. 

Наукове підгрунтя професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів закладає системний 
підхід, основні положення якого в своїх працях розглядали А.М. Алексюк, В.І. Каган, І.А. Сиченіков, 
В.А. Семиченко, В.І.Луговий, В.Я. Дашковський, О.В. Глузман та ін.  

Дослідження науковців грунтуються на філософському визначенні системного підходу як напряму 
методології наукового пізнання і соціальної практики, коли кожний об'єкт є системою. Вони 
нагалошують на вивченні системних явищ з точки зору цілісності, структурності, функціональності та 
організованості. Для вивчення педагогічних систем вперше системний підхід  був запропонований 
А.Я.Мамонтовим на початку XX століття. 

Соціально орієнтовану підготовку майбутнього вчителя до роботи з батьками учнів ми розглядаємо 
як підсистему цілісної системи професійної підготовки вчителя, оскільки вона відповідає таким 
характеристикам педагогічної системи як:  

1. Динамічність. Так, у педагогічній системі процес навчання та виховання відбувається за умови 
видозміни педагогічних цілей та виникнення нових завдань у галузі навчання та виховання у міру 
розвитку суспільства, постійного оновлення наукової інформації та в умовах удосконалення старих і 
створення нових форм і методів навчання та виховання.  

2. Постійний розвиток. Внаслідок суспільного, соціального та науково-технічного прогресу 
педагогічні системи вдосконалюються, розвиваються в структурному, функціональному та історичному 
аспектах. 

3. Упорядкований характер змін. Педагогічні системи розвиваються та функціонують за певною 
логікою. Зміни, які в них відбуваються завдяки керуванню, мають упорядкований характер.  
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4. Структурність. За Н.В. Кузьміною, педагогічні системи - це сукупність "множини 
взаємопов'язаних структурних і функціональних компонентів, підпорядкованих цілям виховання, освіти 
та навчання підростаючого покоління та дорослих людей" [1:10].  

4.  Взаємодія з іншими системами.  
При побудові спецкурсу "Соціально-педагогічна підготовка до роботи з батьками учнів" ми 

враховували об'єктивні зміни у функціонуванні системи підготовки студентів до соціально-педагогічної 
діяльності в даній сфері:  

§ у цілях педагогічної системи, заради яких вона утворюється. Функціонування педагогічної 
системи підпорядковується цілям саморозвитку студентів, формуванню в них готовності до 
роботи з батьками; 

§ у змісті навчальної діяльності в процесі соціально-педагогічної підготовки майбутніх 
учителів до роботи з батьками учнів; 

§ у способах педагогічної комунікації, які призводять до знаходження таких форм та методів 
(дискусії, ділові ігри, рольовий тренінг, розв'язування педагогічних задач), що сприяють 
досягненню діалогізації у процесі навчання;  

§ у тому, щоб студенти займали суб'єктну позицію. Вони стають активними суб'єктами щодо 
навчальної діяльності та завдяки цьому оволодівають методологією та технологією 
розвивального навчання та виховання; 

§ у тому, що викладач стає не тільки основним носієм знань щодо цілей, навчально-виховної 
інформації, засобів взаємодії, студентів, власної діяльності, а й помічником студентів у 
відкритті нових знань.  

 У розробленому нами спецкурсі "Соціально-педагогічна підготовка до роботи з батьками" 
розглядаються особливості сучасної української сім'ї, її виховний потенціал, подана типологія сімей, 
висвітлюються наукові засади сімейного виховання, аналізуються основні державні документи, які 
регламентують соціально-педагогічні стосунки вчителя з сім'єю учня, виділяються типові помилки 
сімейного виховання та форми роботи вчителя з сім'єю. 

Мета курсу - надати студентам, майбутнім учителям початкових класів систематизовані знання 
виховного соціально-педагогічного процесу, технології постановки та здійснення виховних цілей, засобів 
щодо соціально-педагогічної роботи з сім'ями різних типів для покращення сімейного виховання, якості 
співробітництва  та взаєморозуміння з батьками учнів. 

Провідними завданнями курсу є: 
§ формування професійно орієнтованої спрямованості  вчителя початкових класів; 
§ ознайомлення студентів з особливостями сучасних українських сімей, їх виховним 

потенціалом; 
§ обгрунтування наукових засад сімейного виховання та роз'яснення значення сім'ї у 

формуванні гармонійно розвиненої особистості; 
§ аналіз провідних напрямів соціально-педагогічної діяльності, спрямованих на взаємодію з 

батьками учнів та створення оптимальних умов для соціалізації особистості;  
§ оволодіння студентами різноманітними методиками вивчення сімей учнів, доцільними 

формами роботи з сім'ями учнів та культурою спілкування  при взаємодії з батьками учнів. 
З метою посилення соціально орієнтованої підготовки майбутніх педагогів початкової школи було 

розроблено спецкурс "Соціально-педагогічна підготовка до роботи з батьками".  
Теоретична частина спецкурсу передбачає вивчення наступних блоків знань: 
1. Сім'я як найголовніше соціально-педагогічне середовище виховання та розвитку дитини, провідна 

ланка її соціалізації. Соціально-виховні функції сім'ї. Соціальний захист та підтримка дітей в Україні. 
Правові основи соціально-педагогічної діяльності вчителя з батьками учнів 

2. Особливості та структура сучасної сім'ї та вплив вказаної структури на сімейне виховання. 
Соціалізація дитини в різних типах сімей. 

3. Наукові засади сімейного виховання. Складові частини виховання дітей у сім'ї. Типові помилки 
сімейного виховання. Види батьківського авторитету. 

4. Соціально-педагогічна допомога сім'ям учнів у роботі вчителя початкових класів. Форми роботи з 
батьками учнів. Культура соціально-педагогічного спілкування вчителя з батьками учнів.  

Практична частина спецкурсу містить:  
§ розв'язання педагогічних задач на визначення типу сім'ї та можливих варіантів роботи 

вчителя з сім'єю з проблем громадянського, морального, розумового, естетичного та 
фізичного виховання дітей, на визначення помилок у сімейному вихованні та можливих 
шляхів їх подолання; 

§ проведення дискусій: "Сучасна українська родина: проблема виховання підростаючих 
поколінь"; "Яку сім'ю можна вважати ідеальною щодо виховання дітей?", “За якими ознаками 
визначаєте, щаслива ця сім'я чи ні?”; 
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§ підготовка та проведення родинних свят для початкових класів за вибором ("Ми матір 
святою називаємо", "Свято бабусь", "Родинний вечір"); родинного вечора "Будьмо знайомі" 
(1 клас); 

§ підготовка студентами повідомлень для батьків за темами: "Батько й мати - найперші 
вихователі юних громадян, приклад для наслідування"; "Культура поведінки - складова 
частина морального виховання дітей"; "Зв'язок ігрової та трудової діяльності молодших 
школярів"; "Допомога дітям з боку батьків у підготовці до навчання та в навчанні"; "Роль 
батьків у формуванні в дітей здатності до творчого самовиявлення, розвитку й вдосконалення 
здібностей"; "Роль режиму дня в житті молодшого школяра"; 

§ розгляд методики оцінки сімейних стосунків за допомогою дитячих малюнків на тему "Моя 
сім'я". Діагностика сімейного виховання. (ЛамзинаС.А. Школьные технологии, 1997, №4.- 
с.92-108); розгляд тесту для батьків "Які Ви вихователі?"; визначення свого рівня 
комунікативного контролю; 

§ відпрацювання ігрових методів оптимізації взаємодії вчителя з батьками (вправи 
"Нейтралізація", "Рівність", "Взаємодія"); 

§ вивчення кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду сімейного виховання. (Азаров Ю.П., 
Амонашвілі Ш.А.,  Аркін Є.А., Джайнотт Хайм Дж., Добсон Дж. Ч., Дрейкус Р., Зальц В., 
Корчак Я., Лесгафт П.Ф., Лупан С., Макаренко А.С., Стельмахович М.Г., Сухомлинський 
В.О., Торре Делла А., Уінделл Дж., Фіцпатрик Д.Г.,  Фромм А.); 

§ підготовка та написання рефератів на теми: "Цінність сім'ї для суспільства"; "Сучасна 
українська молода сім'я: виховання в ній дитини"; "Особливості соціалізації дитини в 
повторній сім'ї"; "Зарубіжні концепції  щодо майбутнього сім'ї в сучасному суспільстві". 

Таким чином, використання системного підходу в розгляді підготовки майбутніх учителів початкових 
класів до соціально-педагогічної діяльності з батьками учнів допомогло визначити її як підсистему 
цілісної системи професійної підготовки вчителя. Розроблений нами спецкурс враховує соціокультурні 
та соціально-педагогічні зміни, які відбуваються в сім'ї, в дитинстві, в початковій школі. Його вивчення 
допоможе студентам оволодіти знаннями та вміннями щодо роботи з батьками учнів, які відповідають 
сучасним потребам соціально-педагогічної діяльності в Україні.  
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В статье на основе применения системного подхода к изучению педагогических явлений изложено 
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The article presents the main contents of the special course "Social and Educational Training of Studens for 
Work with Parents" on the basis of applying a systemic approach towards the study of pedagogical phenomena. 



 

©  Сипченко І.В., 2000 
 

75 

УДК 378.02 
І.В.Сипченко, 

кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри  
(Житомирський педуніверситет) 

ДІЯЛЬНІСТЬ "ВОЛИНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ ВИХОВАННЮ ДІТЕЙ З 
ВІДДІЛОМ ЇХНЬОГО ЗАХИСТУ" 

На основі вивчення архівних матеріалів у статті аналізуються особливості діяльності житомирських 
доброчинних товариств початку ХХ століття. Окреслено зміст, форми та методи діяльності окремих 

товариств. 

Важливою частиною суспільного життя губернських міст Правобережної України на початку ХХ 
століття була доброчинність та громадська опіка. Велика кількість різноманітних товариств та спілок 
матеріально підтримували найбідніші верстви населення. Відповідно до статті 17 “Статуту про 
громадську опіку” Зібрання законів Російської імперії, громадське опікування не визначало категорій 
осіб, котрі потребували допомоги, і тому міста, земства, відомства і станові товариства самостійно 
вибирали форми допомоги бідним, виходячи з місцевих умов. Згідно статті, опіка полягала у заснуванні, 
утриманні та керівництві богоділень й громадських закладів, таких як: сирітські й виховні будинки, 
шпиталі та лікарні, а також будинки для божевільних. Сюди відносились робітничі будинки, призначені 
для харчування бідних та надання їм роботи. Керували подібними закладами приватні особи та 
громадські організації [1:212]. 

Одним з доброчинних товариств, що виникло у Житомирі в цей період, було Волинське Товариство 
сприяння вихованню дітей з відділом їхнього захисту. Воно мало на меті вирішення питань фізичного і 
духовного розвитку дітей, практичного захисту безпритульних малюків та піклування про сиріт, а також 
проведення певної роз’яснювальної роботи серед батьків. 

Загальні збори Волинського Товариства відбулися 27 серпня 1900 року, на яких було обране 
Правління у складі В.С.Ногайського (голова), К.К.Роше (товариш голови), М.І.Місяць (секретар і 
скарбник), та членів товариства: І.Я.Радецького, Р.С.Крузенштерн, В.Н.Пельшау, Н.І.Бурчак-
Абрамовича, К.Д.Шепченко, Р.М.Андреєвої, О.Т.Дзбанівського. Свої звіти Товариство видрукувало в 
Житомирській типографії Городинської і Даенмана, що знаходилася на вулиці Михайлівській,18. 
Матеріали зборів були відіслані у Міністерство Внутрішніх Справ, яке здійснювало тоді функції вищого 
керівництва справою громадської опіки в імперії, а також усім членам Товариства. До почесних членів 
були обрані високопреосвященний Модест, Архієпископ Волинський і Житомирський, отець Іоанн 
Кронштадтський, І.Я.Дунін-Борковський. Ці люди зробили значні пожертви на користь Товариства. 

Початок діяльності Товариства був відзначений відвертим бажанням Правління здійснити реалізувати 
зафіксовані у Статуті завдання, але новизна справи та обмеженість коштів вносили певні корективи. 
Головні питання, що обговорювалися на чотирьох засіданнях Правління у 1900 році, зводилися до 
відкриття дитячих денних притулків та поділу міста на дільниці. За попередніми розрахунками, 
влаштування та утримання одного денного притулку для дев’ятьох дітей, віком від двох до восьми років, 
обходилося близько 750 карбованців на рік. Таким чином, на початковому етапі існування Товариство 
могло відкрити лише один притулок у передмісті Житомира. У зв’язку з організацією дитячих притулків, 
а також для досягнення успішності благодійних акцій Товариства, Правління підготувало план поділу 
міста на 35 дільниць з описом меж кожної. На початку 1901 року створилася комісія дільничних 
попечителів (усього 28 осіб), якою було досліджено найвіддаленіші та найбідніші райони міста. 
Висновки комісії показали, що велика кількість дітей туляться з батьками у вогких приміщеннях, часто 
ділячи його з худобою та свинями, мерзнучи й страждаючи від голоду. Незважаючи на співчутливе 
ставлення до становища дітей, Правління мало можливість тільки певною мірою полегшити їхню долю. 
Багато з опікуваних отримало почасти нові, почасти пожертвувані різними людьми одяг і взуття; деякі 
були записані до школи за рахунок Товариства. Піклування Правління про покинутих та безпритульних 
дітей виявилося також у влаштуванні їх до майстерень із зобов’язанням виплати матеріальної 
винагороди хазяїнові. Вони були забезпечені необхідною білизною, одягом та взуттям. Ось список дітей, 
яким Товариство у перший рік свого існування надало допомогу: Артишук Володимир зарахований у 
палітурну майстерню Ростоцького; Огійчук Олександра навчалася у швачки; Тишкевич Семен – 
працював у слюсарній майстерні Вайсбрейта; Селіванов Олександр, за проханням Товариства, був 
прийнятий до сирітського будинку; Олинський Іван зарахований до слюсарної майстерні Глазберга; 
Савенко Федір – до майстерні Витковського; Войткевич Микола був влаштований у перукарню; 
Витвицький Яків підготовлений до вступу в гімназію; Шевченкові Костянтину та Томасевичу 
Олександру Товариство закупило книжки та виділило кошти на придбання одягу. 

Крім цього, Правління багато зусиль приділяло духовному вихованню дітей. На одному із засідань 
розглядалося питання про влаштування дитячих бібліотек. Проаналізувавши стан бібліотек міських 
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училищ, які цілком залежали від “пісних” штатних коштів, члени Товариства прийшли до висновку, що 
необхідно асигнувати певну суму грошей на розширення учнівської бібліотеки одного з училищ. Ще 
одне рішення стосувалося організації у майбутньому своєї бібліотеки. Практичне сприяння духовному 
вихованню дітей виразилося також у забезпеченні деяких необхідними книжками і підготовці двох 
хлопців та трьох дівчат до гімназії. 

Грошові надходження Товариство отримувало: від сплати членських внесків; від концертів, вистав, 
танцювальних вечорів, які дуже вдало проводила К.К.Роше; від прочитаних доктором Скоморовським 
лекцій про Вихрова; за підписними книжками; від продажу макулатури. 

У 1901 році відкрився перший притулок у будинку Шостака на Північній вулиці для десятьох дітей. 
Пізніше він був перенесений на Рудненську вулицю у будинок Вильпишевської з орендною платою 168 
карбованців на рік. Постійно повертаючись до проблеми існування притулків, Правління зрозуміло, що 
потреба у таких закладах є досить великою, і обмежити кількість дітей десятьма особами просто 
неможливо. Тому число відвідувачів поступово було збільшено до тридцяти. Такі результати діяльності 
Товариства не могли не помітити люди, для яких доля незаможних дітей була небайдужою. Багатьма 
були відшкодовані значні пожертви, - як грошима, так і натуральною продукцією. Так, М.І.Дурилін 
зробив внесок у розмірі 100 карбованців і забов’язався вносити таку ж саму суму щороку. Враховуючи 
співчутливе ставлення громади до долі недоглянутих дітей, батьки яких цілими днями працюють, 
Правління вирішило на підставі фінансових надходжень відкрити другий притулок. У червні 1901 року 
С.Плотницький надав Товариству для цієї мети свій будинок, що знаходився у передмісті Житомира 
Путятин на вулиці Левківській, без будь-яких зобов’язань. 

Щоденно у притулках бувало до тридцяти дітей. Ідучи рано на роботу, батьки залишали малюків 
наглядачкам і були цілком впевнені, що їхні діти будуть зігріті, нагодовані і доглянуті. Для завідування 
справами притулків Правління обрало серед числа дійсних членів Товариства попечителів: для першого 
притулку – К.К.Роше і А.П.Домерникову, для другого – М.І.Бируля-Іванову і Є.В.Татаринову. К.К.Роше 
та М.І.Бируля-Іванова взяли на себе загальний нагляд і господарчу частину, а А.П.Домерникова і 
Є.В.Татаринова займались навчальними та виховними проблемами. У кожному з притулків для дітей 
шкільного віку організували невеликі школи, де викладалися Закон Божий, читання, письмо і 
арифметика. Крім цього, діти навчалися шиттю, вишиванню, плетінню ковдр. Вони також були 
забов’язані прибирати приміщення, чергувати і підтримувати порядок у класі, допомагати 
обслуговуючому персоналові під час подавання чаю, сніданку, обіду та виконувати всі доступні для 
дитячих сил роботи під наглядом виховательок. У першому притулку вихователька Ю.П.Базилевич 
спостерігала за приготуванням уроків тими дітьми, що ходили до школи М.В.Разина. 

У 1906 році перший притулок відвідувало 57 дітей. З них 26 мали батька й матір, але батьки в таких 
сім’ях зазвичай були п’яницями; 29 виховувала тільки мати; двоє були сиротами. Із загального числа 
дітей 42 навчалося у церковно-прихідських та міських школах. Перед початком занять діти заходили до 
притулку поснідати чаєм з хлібом. Після уроків вони обідали, готували домашнє завдання під наглядом 
учительки та виховательки, потім вечеряли, як правило, гарячим крупником чи кашею, та йшли додому. 

Попечителями другого притулку з часом стали Н.В.Матусевич і М.І.Григоревська, а вихователькою – 
Є.М.Малиновська. Більшість дітей, що відвідували притулок, були напівсироти (близько 30), 3 – повні 
сироти, інші мали обох батьків, але сім’ї були багатодітними та бідними. Діти шкільного віку навчалися 
під керівництвом учительки і виховательки читанню, письму, арифметиці та Закону Божому, а восени 
вступали до різних шкіл міста. 

Члени Товариства щиро опікувалися справами притулків. Так, Авенаріус і Сенькевич влаштували для 
першого притулку чудову новорічну ялинку, на якій діти отримали вбрання, взуття, навчальне та 
письмове приладдя, іграшки, цукерки та інші подарунки. У другому притулку така ж ялинка була 
влаштована за ініціативою Татаринової та Бируля-Іванової на пожертви, що надійшли через редакцію 
”Волинь”. Згодом проведення новорічних свят стало традиційним для притулків. 

Піклуючись про дітей, чиї батьки працювали, Правління не випускало з поля зору і тих нещасних, які 
хоча й мешкали з батьками, але знаходилися в жахливих умовах, що справляли руйнівний вплив на їхній 
фізичний та моральний розвиток. Загальна кількість осіб, які отримали допомогу в тому чи іншому 
вигляді, доходила до трьохсот. 

Товариство виявляло себе й у ролі захисника дітей, що потерпали від жорстокості старших. Одна з 
такого роду справ була доведена до розгляду в суді й винну особу, Дзендзяловську, законно покарали. 
Іншу справу було припинено лише тому, що звинувачені у жорстокому ставленні батьки віддали свою 
дочку на виховання Товариству, а те направило її до пансіону. Окрім названих випадків, члени 
Товариства захистили хлопчика Русецького, якого забрали від батька і влаштували на роботу в магазин 
Унгера. 

Виходячи зі звітів, можна сказати, що Товариство досить швидко розгорнуло активну діяльність, яка 
підкріплювалась грошовими надходженнями від громадян. Пожертви надходили не тільки від мешканців 
Житомира, але й з різних повітів Волинської губернії. Так, від Козловського було отримано більше 120 
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карбованців; від начальника Заславської поштової контори Захарова надійшло 40 карбованців. З 
відкриттям денних притулків деякі поміщики (Пеньковський, Закатов, Козаревич, Рибицький, Капелист 
та ін.), жертвували для них дрова, картоплю, борошно тощо. На майбутнє в планах Товариства було 
придбання коня для збору уживаного одягу, за прикладом деяких благодійних товариств. 

З кожним роком зростала кількість членів Товариства. Якщо на початковому етапі воно нараховувало 
63 особи, то згодом ця цифра збільшилася до 180. Пожертвувань надійшло у чотири рази більше, і, крім 
того, знайшлися люди, що із задоволенням присвячували свій вільний час справі виховання бідних дітей. 

До почесних членів товариства додалися: Дурилін, барон де Шодуар, Плотницький, Сенькевич, 
Татаринова, Бируля-Іванова, Авенаріус, Антоній – єпископ Волинський і Житомирський, Антоній-Карл 
Недзялковський – єпископ Луцько-Житомирський, князь В.В.Волконський, граф С.М.Чапський, 
О.Т.Дзбанівський. 

Товариство також підтримувало так звані “Класи рукоділля”, які знаходилися в Будинку 
Працелюбства по вулиці Хлібній. Опікувалася класами С.В.Білоцерковець. Заняття в класах відвідувало 
близько 30 дівчаток у віці 12-16 років, які закінчили початкову школу. Два курси навчання складали 4 
роки, по два роки на курс, після чого дівчатам видавалося свідоцтво. Працювали учениці під наглядом 
С.І.Якубович та В.В.Стефановської. 
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Сипченко И.В. Деятельность "Волынского общества помощи воспитанию детей с отделом их 
защиты". 

На основании изучения архивных материалов в статье анализируются особенности деятельности 
житомирских благотворительных обществ начала ХХ века. Определено содержание, формы и методы 

деятельности некоторых обществ. 

Sypchenko I.V. Activity of "The Volyn' Society for Upbringing of Children with the Department of their 
Defence". 

The article analyses peculiarities of activity of the Zhytomyr charitable societies at the beginning of the XXth 
century. The author outlines contents, forms and methods of activity of seperate societies. 
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ВПЛИВ ІДЕЙ ЗАРУБІЖНОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ НА 
СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ “СОЦВИХУ” В УКРАЇНІ У 20-30-ТІ РР. ХХ СТ. 

Розглядаються педагогічні ідеї А.Дістервега, П.Наторпа, Дж.Дьюі, а також К.Ушинського, С.Русової у 
контексті становлення системи соціального виховання в Україні. 

У системі вітчизняної педагогічної науки галузь соціальної педагогіки, яка вивчає виховуючий вплив 
середовища, є однією з наймолодших. Проте з історії відомо, що соціально-педагогічний аспект відносин  
“суспільство-дитина” привертав увагу багатьох визначних педагогів ще з античності. Кожна епоха 
формувала своє особливе філософське розуміння сутності людини, розуміння процесу соціалізації 
дитини та його бажаного результату. У часи панування середньовічної схоластики життя дитини не було  
самоцінним і сприймалось як тяжкий, безрадісний шлях до іншого, небесного життя. 

Виникнення в епоху Відродження нового гуманістичного сприйняття людини зумовило розвиток 
соціально-педагогічної думки у якісно новому напрямі. Подальшого розвитку вона набула в епоху 
Просвітництва. Віра в людину, в її високе покликання народжувала впевненість у можливості прогресу 
суспільства на засадах ідей добра і справедливості.  

Критикуючи феодальний устрій, просвітителі виступали за поширення культури й освіти, вважали їх 
одними з головних чинників суспільного прогресу. Саме в цей час формується ідея впливу процесів 
виховання на розвиток суспільства, їх взаємозумовленість. 

Сучасні дослідники вважають, що головні ідеї, які визначають сутність соціальної педагогіки, вперше 
у європейській педагогічній думці були висловлені швейцарцем Йоганном  Генріхом Песталоцці (1746-
1827). Розуміючи вищу мету виховання як сприяння піднесенню внутрішніх сил дитини, усвідомлюючи 
її “творчу близькість до природи”, педагог мріяв про забезпечене майбутнє своїх вихованців. 
Необхідність налагодженого громадського життя, пристосування навчання до природи дитини – ось 
головні принципи взаємозв’язку виховання з навколишньою дійсністю. Й.Песталоцці було здійснено 
декілька спроб організації школи, де б органічно поєднувались навчання і оволодіння різноманітними 
видами праці з метою полегшення процесу входження дітей у суспільство дорослих. У своїх 
експериментах педагог прагнув забезпечити взаємодію навчально-виховного процесу і повсякденного 
життя дітей, врахувати вплив середовища. Ці спроби можна розглядати як витоки соціально-
педагогічних досліджень, відповідної науки і поняття “соціальна педагогіка”, авторство якого належить, 
як відомо, німецькому педагогу Фрідріху Адольфу Дістервегу (1790-1866). Саме він уперше висловив 
думку про соціально-історичну зумовленість процесу виховання. Відстоюючи свою точку зору, 
А.Дістервег виступав за організацію навчально-виховного процесу з урахуванням “трьох культур” 
особистості: зовнішньої (норми моралі, побуту, споживання), внутрішньої (духовне життя)  та   
суспільної (суспільні   відносини,  національна  культура) [5: 133]. Така побудова навчального процесу, 
на думку вченого, сприяла б кращому входженню учнів у доросле життя, а в широкому плані –  
удосконаленню суспільних відносин між людьми. Теоретична та практична діяльність А.Дістервега 
сприяла формуванню нового розуміння проблем виховання. На особливу увагу в цьому контексті 
заслуговує принцип культуровідповідності, що тлумачився вченим як необхідність врахування умов часу 
й простору, за сучасною термінологією – соціального оточення дитини. Цей принцип було покладено в 
основу соціальної педагогіки А.Дістервега. Її педагог розумів як процес виховання людини, яка б 
усвідомлювала себе громадянином певної країни і,  водночас, усвідомлювала свою належність до 
людства в цілому. Поєднання у педагогічних поглядах А.Дістервега класичних ідей 
природовідповідності, гуманізму, культуровідповідності з досягненнями психології, фізіології, філософії 
і соціології сприяло розвитку педагогічної науки, усвідомленню процесу навчання й виховання індивіда 
як частини формування національної і загальнолюдської культури. 

Наступним етапом розвитку соціально-педагогічних ідей став період кінця ХІХ-початку ХХ ст., коли 
бурхливий розвиток економіки та виникнення нових соціальних проблем зумовили підвищення інтересу 
до питань виховання. У цей час завдяки прогресу самої педагогічної науки з’являються нові її галузі, 
серед яких “філософія педагогіки”, педологія, соціологія освіти, школознавство, дефектологія, виправна 
педагогіка та інші.  [4:18] 

Під впливом ідей реформаторської педагогіки, яка виступала альтернативою традиційному навчанню, 
проблеми соціалізації особистості набули нового забарвлення та актуальності. Саме в цей період 
соціальна педагогіка оформлюється у самостійний напрям, що вивчає взаємозалежність процесів 
виховання і навчання з суспільним життям людини. 
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Значна заслуга в цьому належить вченому і педагогу, професору Марбурзького університету Паулю 
Наторпу (1854-1924). Його уявлення про соціальну педагогіку, її головні ідеї були викладені у праці  
“Соціальна педагогіка” (перекладена й видана російською у 1911 році). Ця книга репрезентувала новий 
погляд на формування особистості, змальовувала виховання і навчання як широкий соціально-
філософський процес. Уявлення, що людина стає людиною тільки завдяки суспільству, стало вихідною 
тезою соціальної педагогіки Наторпа. Мріючи про злагоду між людьми, педагог наголошував, що саме 
школа повинна стати тим союзом учителів і учнів, який буде взірцем спільності усіх людей. Завданням 
сім’ї, за П.Натовпом, має стати виховання індивідуальності дитини, яка б добре почувалася у спілкуванні 
з іншими індивідами і у суспільстві загалом. Виховання і навчання у соціальній педагогіці П.Наторпа 
базувалося на доброзичливих взаємовідносинах особистості й суспільства, в основу яких покладено 
однакове розуміння життєвих цінностей і норм поведінки. Саме з цією метою вчений пропонував 
створити єдину для всіх верств школу, яка, на його думку, сприяла б усуненню класових суперечностей 
та багатьох соціальних проблем. П.Наторп неодноразово підкреслював, що виховання – це єдиний шлях 
до удосконалення суспільства.  [5:200] 

За відповідність виховного процесу в школі соціально-економічним потребам суспільства виступав і 
відомий американський психолог, філософ, педагог-реформатор Джон Дьюї (1859-1952). Він прагнув 
створити школу, яка б сприяла зміцненню миру і злагоди у суспільстві. Критикуючи сучасну  йому 
освіту, педагог зазначав, що вона не в змозі підготувати молодь до життя у демократичному суспільстві, 
яке вимагає від кожного свого громадянина активності, впевненості, самостійності, вміння вирішувати 
особисті проблеми без шкоди для інших. 

Створивши у 1896 році при Чиказькому університеті експериментальну школу, Д.Дьюї намагався 
організувати в ній навчальний процес так, щоб діти, поряд із розвитком індивідуальних рис і здібностей, 
засвоєнням певних знань, отримали також досвід суспільного життя. Педагог був упевнений, що школа 
має стати “суспільством у мініатюрі”, а її головне завдання – навчити дитину жити у людській 
спільності, розуміти себе і свої обов’язки стосовно суспільства. Д.Дьюї виступав за тісний зв’язок школи 
із суспільним оточенням і підкреслював, що спільна праця і дорослих і дітей (благоустрій місцевості, 
допомога людям похилого віку, відкриття клубів за інтересами) сприяє єднанню, утворенню добрих 
стосунків між людьми, допомагає  особистості самореалізуватися у суспільстві. 

Розвиток соціально-педагогічного напряму в нашій країні пов’язаний з іменем засновника вітчизняної 
класичної педагогіки – Костянтина Дмитровича Ушинського (1823-1871), який серед інших педагогічних 
проблем вказав і на необхідність врахування впливу соціального середовища на дитину. У кінці ХІХ – на 
початку ХХ ст. активність суспільно-педагогічного руху сприяла розвитку ідей вільного виховання, 
сімейної педагогіки (К.Н.Вентцель, П.Ф.Лесгафт), педагогіки середовища (С.Т.Шацький), соціалізації 
особи в колективі (В.М. Бехтерев, С.И.Гессен) [5:230-249]. 

В Україні прихильницею ідеї соціальної педагогіки була Христина Данилівна Алчевська (1841-1920). 
Відкривши у Харкові недільну школу для жінок, вона присвятила культурно-освітній роботі серед 
дорослих усе своє життя. 

Педагогічна діяльність відомих учителів – Т.Г.Лубенця, Б.Д.Грінченка, С.В.Васильченка в період 
відсутності національної школи в українців також сприяла пропагуванню і розвитку соціально-
педагогічних ідей. 

Значний внесок у розвиток теоретичних основ соціальної педагогіки був зроблений видатним 
педагогом, культурно-освітньою діячкою кінця ХІХ-першої  половини ХХ століття Софією Федорівною 
Русовою (1856-1940). У своїй праці “Нова школа соціального виховання” (1924 р.) авторка окреслила 
своє розуміння форм і методів, які б забезпечили “ефективне формування людини відповідно до 
соціальних завдань”. “Для дитини, - писала С.Русова, - існує два осередки, в яких вона може нормально 
виховуватись: родина і громадські установи – дитячі хати, захистки, школи. Коли держава йде поруч із 
громадянством і користується його довір’ям, тоді громадські установи йдуть на допомогу родинам, і 
більшість з дітей… одержує перше своє планомірне виховання по громадсько-державних установах. Всі 
ці дитячі установи мусять стояти в найтіснішому контакті із населенням місцевим, і в близьких взаємних 
відносинах…”  [6:20].  Розмірковуючи далі, просвітителька дійшла висновку, що процес розвитку 
особистості обов’язково має враховувати, крім іншого, вплив широкого соціального оточення, бути 
пов’язаний із цілеспрямованим вихованням у різних соціальних інститутах. Виходячи з цих положень, 
С.Русова формулювала мету і завдання виховання як “вироблення людини з широким розумінням своїх 
громадських обов’язків, з незалежним, високо розвинутим розумом, братерськими почуттями до всіх 
людей…” У вирішенні соціально-педагогічних завдань школа, сім’я, громадськість, на думку педагога, 
мають “допомагати вільній еволюції духовних і фізичних сил дитини”, “привчати до життя, вчити 
розуміти його”, “вводити індивідуум (учня) в кооперативні зносини з соціальним оточенням так, щоб 
завше ці зносини були правдивими, шляхетними і плодючими як для індивідуума, так і для 
громадянства…” [3:123].   Вирішити ці завдання повинна українська національна школа, добре 
продумана й організована система національного виховання, яка передбачає, за С.Русовою, врахування 
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індивідуальних і національних особливостей дитини, її “природу”, забезпечення гармонійної єдності 
розвитку особистості з фізичним, моральним і духовним розвитком нації. 

Поруч з особою С.Русової як однієї із засновниць вітчизняної соціальної педагогіки, стоїть ім’я 
Василя Васильовича Зеньківського (1881-1962) – філософа, психолога, теоретика та історика виховання. 
Професор В.Зеньківський був головою Київського філософського та Фребелівського товариств, викладав 
філософські дисципліни (сюди входила і педагогіка) у Київському університеті, Педагогічній Академії, 
вів активні наукові розробки з педагогіки, педагогічної психології та богослов’я. Соціальна педагогіка 
В.В.Зеньківського грунтувалась на розумінні того, що оточення є головним чинником соціалізації 
особистості. При цьому оточення (середовище) вчений розумів як загальний процес впливу на дитину 
сім’ї, школи, народних традицій, розвитку науки, мови, релігійного життя. У працях “Психологія 
дитинства” (Лейпціг, 1924), “Проблеми виховання у світлі християнської антропології” (Париж, 1934) 
професор В.Зеньківський підкреслював, що найголовнішими чинниками соціального досвіду дитини є 
релігійне виховання та освіта. Зрозуміти людину, її світогляд, поведінку можна, лише маючи повні 
відомості про світ, у якому  вона зростає, вважав учений. 

Як бачимо, соціально-педагогічні ідеї були близькі українським педагогам і посідали значне місце в 
їх дослідженнях. Наступний етап розвитку соціальної педагогіки пов’язаний з утворенням Радянського 
Союзу та його якісно відмінної від попередньої освітньо-виховної системи. На початковому етапі 
існування цієї держави (20-ті р. ХХ ст.) майже усі європейські педагогічні інновації ставали предметом 
уваги, активно вивчались, а їхні здобутки використовувались у практиці радянської школи. Українські 
освітяни були добре знайомі із соціально-педагогічними поглядами П.Наторпа, Р.Зейделя, Д.Дьюї, 
П.Барта, Г.Кершенштейнера, Е. Шенкендорфа та інших. Вивчення теорії і практики зарубіжної школи 
сприяло активізації самостійної творчої праці радянських педагогів по вивченню сприятливих умов 
соціалізації дитини. Керівники народної освіти УРСР проголошували соціальне виховання як невід’ємну 
складову процесу формування “соціалістичної людини”.  

Економічні та соціально-культурні особливості України 20-х рр. ХХ ст. зумовили особливу 
організацію системи соціального виховання. У перші роки існування республіки внаслідок 
суперечностей післяреволюційного розвитку (громадянська війна, голод, епідемії, безробіття) тут 
нараховувалось до 1,5 млн. безпритульних дітей та дітей-сиріт. Тому, як вказував заступник наркому 
народної освіти Я.Ряппо, “дитяче питання на Україні постало відразу ж не як шкільне питання, а як 
питання - організувати все дитяче населення у формі соціального виховання, забезпечення й охорони.” 
[7:5]. Система соціального виховання на Україні охоплювала дітей віком від 4 до 15 років, її 
організаційними формами були: дитячий садок, майдан, семилітня школа соцвиху, дитячий будинок. 
Серед конкретних завдань інститутів соціалізації визначались: “навчити дітей читати, писати і рахувати, 
дати їм знання та вміння, що дозволятимуть їм орієнтуватися у навколишній трудовій діяльності людей, 
у явищах природи і громадського життя, а в старшому віці – вже цілком ознайомити з трудовою 
діяльністю людей та їхніх організацій, із силами й законами природи та громадського життя і зробити з 
учня свідомого громадянина радянської республіки”. [7:6] 

Своєрідність розвитку “соцвиху” в Україні полягає у поєднанні надбань соціальної педагогіки  й 
іншої течії реформаторського руху – експериментальної педагогіки. Знайомство з ідеями представників 
експериментальної педагогіки – Е.Меймана, А.Лая, А.Біне, Е.Торндайка, С.Холла, багаті традиції 
вітчизняної психологічної школи сприяли розвитку в радянській педагогіці психофізіологічного напряму 
виховання (рефлексології). Об’єднання рефлексології з педагогікою “вільного виховання”  створило   
особливу наукову галузь – педологію.  [2:255-256]  Як синтетична наука, вона об’єднувала психологію, 
біологію, анатомію і фізіологію, антропологію, етнографію, тестування й психотехніку, гігієну і 
педагогіку у прикладному аспекті. 

Дослідна робота з питань педології в Україні проводилась в Українському рефлексологічному 
інституті, науково-дослідному Інституті педагогіки, на досвідно-педологічних станціях (особливо 
активно працювали Харківська й Одеська). Ці установи співпрацювали зі школами, дитячими 
будинками, спеціальними школами-інтернатами для розумово відсталих дітей і дітей з вадами, з 
виправними закладами. Дослідно-педологічні станції мали на меті вивчення  нервово-психічного стану 
дітей, проведення обстеження “дефективного дитинства”, надання лікарсько-педагогічних консультацій, 
розробку методик навчально-виховної роботи в спеціалізованих закладах, підготовку працівників 
соціального виховання. [8:78]  

У розробці різноманітних проблем педології в 20-ті роки значних успіхів досягли вчені 
В.Протопопов, І.Соколянський, О.Залужний, А.Володимирський, А.Залкінд, Я.Чепіга, О.Музиченко та 
інші. Розвиток педології зумовив підвищення у науковців інтересу до психолого-педагогічних проблем 
виховання колективу. Їх вивченням займались А.Монтеллі, О.Лозинський, Н.Тарасевич, О.Залужний, 
О.Дорошенко та інші. Досліджуючи різні аспекти діяльності дитячого колективу й поведінку дитини у 
колективі, названі вчені виходили з того, що коли “педологія хоче зрозуміти поведінку дитини, вона 
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повинна вивчати дитячі колективи, в яких і формується індивідуальна поведінка окремої дитини й 
колективні реакції більших чи менших за розміром груп дітей.” 

Як бачимо, процес розвитку соціально-педагогічних ідей у вітчизняній і у зарубіжній педагогіці має 
давню історію. У педагогічній теорії XVIII – початку ХІХ ст. соціальне виховання розумілось, перш за 
все, як необхідність підготовки дітей до майбутнього життя у суспільстві: отримання певної професії, 
більш ґрунтовне ознайомлення з оточуючим світом, розширення кругозору. У часи “золотого століття” 
педагогіки  (ХІХ ст.) сформувалось нове розуміння чинників формування особистості, насамперед – ідея 
про необхідність врахування національного і громадянського аспектів у вихованні. Кінець ХІХ – початок 
ХХ ст. ознаменувався етапом бурхливого розвитку педагогічної науки, виникненням соціальної 
педагогіки як її самостійної галузі. Домінуючою ідеєю цього періоду можна вважати провідну роль 
школи, шкільної освіти (як головного чинника соціалізації особистості) у підготовці гідних громадян 
демократичного суспільства. Процес розвитку соціальної педагогіки в 20-х роках в Україні мав свої 
особливості, що були зумовлені завданням соціалістичного будівництва. Радянська педагогіка перш за 
все мала вирішувати питання  виховання підростаючого покоління у комуністичному дусі, формувати 
громадян нового суспільства. Таким чином, ідея соціальної педагогіки трансформувалась у Радянському 
Союзі у своєрідну теорію “соціального виховання” – “соцвиху”, яка, з одного боку, продовжувала 
традиції вітчизняної педагогічної науки та увібрала в себе найновітніші досягнення зарубіжної 
педагогіки (методики вивчення проблем дитинства, зокрема відносини “дитина – колектив”), а, з іншого 
– мала характер ідеологічної індоктринації. На сучасному етапі соціальна педагогіка намагається 
вирішити якісно нові завдання: повинна, насамперед, сприяти гармонізації процесів соціалізації та 
індивідуалізації, самоактуалізації особистості дитини в умовах сучасного життя. 
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ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ АКТИВНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО ВЧИТЕЛЯ: ДО ІСТОРІЇ 
ПИТАННЯ 

На основі аналізу, насамперед, архівних джерел висвітлюються основні напрямки розвитку 
соціокультурної активності вітчизняних вчителів на початку ХХ століття на Слобожанщині. 

Кризове становище сучасної української школи свідчить про відсутність низки суттєвих ціннісних 
основ у системі професійної підготовки вчителя. Аналіз сучасних вітчизняних і зарубіжних освітніх 
проектів доводить необхідність орієнтації системи професійної підготовки вчителя на суспільство, 
культуру, індивіда. Тобто йдеться про необхідність формування соціокультурної активності вчителя як 
засобу модернізації освітньої системи та її виходу з кризового становища. 

Визначення поняття соціокультурної активності зустрічається у роботах М.С.Кагана, Т.Г.Кисельової, 
Ю.А.Стрельцова, Ю.Д.Красильнікова, О.Л.Чуланової та ін. Так, М.С.Каган наголошував, що поєднання 
соціального і культурного дає змогу “формувати людську індивідуальність незрівнянно більш 
ефективно, ніж це робилось дотепер” [1]. Він підкреслював, що культура невіддільна від суспільства і не 
тотожна йому: у них різні форми існування і різні закони розвитку; тому в одному суспільстві 
співіснують і часто протидіють різні типи культури (національна, станова, класова, фахова, вікова), а 
радикальна зміна суспільних відносин не веде автоматично до зміни типу культури... Якщо головна мета 
соціалізації полягає у формуванні людини як виконавця визначеного ансамбля соціальних ролей, то 
основна мета культурації – формування індивідуальної неповторності кожного члена суспільства. 
Поєднання ж ролевого прилучення індивіда до соціальної групи і його індивідуалізації породжує 
людську особистість – унікальну за засвоєною нею культурою носія відповідних суспільних відносин. 
Зрозуміло, що формування соціокультурної активності вчителя дозволяє перебороти однобоке зведення 
виховання до соціалізації, нехтування прилученням індивіда до здобутків культури, яке робить 
неспроможним повноцінне включення особистості в систему суспільних відносин.  

Формування соціокультурної активності вчителя відбувається на суб’єктоорієнтованому та 
об’єктоорієнтованому рівнях. Перший передбачає формування професійно-особистісних рис учителя: 
певного рівня розвитку цілісності, гармонійності; творчо-інноваційного потенціалу; потягу до 
саморозвитку, самореалізації. Об’єктоорієнтований рівень соціокультурної активності вчителя 
спрямований на орієнтацію на соціокультурні цінності, суб’єктизацію навчально-виховного процесу, 
активізацію громадського життя і, разом з тим, виступає регулятором формування професійно-
особистісних рис вчителя.  

Історія свідчить про наявність у вітчизняному шкільництві початку ХХ століття стрункої системи 
гармонійного формування соціокультурної активності вчителя. Її об’єктна орієнтація ґрунтувалась на 
врахуванні принципів педоцентризму, народності, демократизації, соціалізації навчання і виховання. 
Суб’єктний рівень формування соціокультурної активності вчителя передбачав не тільки забезпечення 
спеціальними професійними знаннями, а й цілеспрямоване формування потягу вчителя до творчого 
саморозвитку і самореалізації. Зрозуміло, що саме забезпечення цих особистісних якостей вчителя на 
основі його певної світоглядної позиції складало головну мету і освітню цінність системи педагогічної 
підготовки вчителя як майбутнього регулятора розвитку освітньої системи, а з нею і суспільства в 
цілому. 

Відзначимо, що формування соціокультурної активності вітчизняного вчителя на початку ХХ 
століття забезпечувала система спеціальних професійних навчальних закладів (педагогічні класи при 
гімназіях, учительські семінарії, учительські інститути, дворічні курси при університетах), інституції 
підвищення кваліфікації учителів (учительські курси, з’їзди, конференції, наради, читання); цим 
процесам сприяли допоміжні форми підготовки вчителів (виставки, педагогічні музеї). На нашу думку, 
саме учительські курси виступали найдійовішою формою виховання соціокультурної активності 
вітчизняного вчителя, що пояснювалось не тільки їх доступністю широким масам учителів, а й певними 
змінами змістово-методичного характеру, які забезпечували б об’єктну орієнтацію соціокультурної 
активності майбутнього вчителя. До програми учительських курсів входили загальноосвітні, гуманітарні, 
природничо-історичні предмети, спеціальні педагогічні дисципліни. Високий рівень професійно-
викладацького персоналу курсів забезпечував популяризацію останніх досягнень світової педагогічної 
науки і практики. Використання нестандартних методик викладання, система практичних занять сприяли 
появі у курсистів відчуття особистої причетності і відповідальності за формування майбутніх членів 
суспільства. Для підтвердження сформульованої вище тези звернемося до конкретного історичного 
досвіду. Так, лектор Харківських учительських курсів 1912 р. О.П.Медведков зосереджував увагу на 
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аналізі таких специфічних ознак розвитку світової педагогічної теорії та практики як тенденція до 
подальшого пристосування школи до реального життя, соціальний характер виховання, наближення 
школи до сім’ї, врахування у педагогічному процесі індивідуальних особливостей учнів, розвиток 
свободи та активності дитини. Він наголошував, що виховання – це соціальне питання, оскільки 
відбувається в суспільстві і є його головною метою [2]. Використання лектором методу систематизації 
науково-педагогічних знань сприяло формуванню серед курсистів потягу до творчої самореалізації, до 
соціокультурної активності. О.П.Медведков зауважував на необхідності формування особистої 
педагогічної концепції вчителя на основі провідного на той час для світової педагогічної теорії і 
практики принципу еклектизму, тобто гармонійного поєднання здобутків реформаторських педагогічних 
течій. 

Звернення до архівних джерел ілюструє, якою ж була соціокультурна активність викладачів 
недержавних початкових і середніх шкіл Харківської губернії кінця ХІХ – початку ХХ століть (вибір 
доволі вузького об’єкту розгляду аналізованого питання зумовлений темою нашого дисертаційного 
дослідження –О.П.) її об’єктоорієнтований рівень передбачав активну громадську діяльність, відмову від 
обмеження вузько професійними обов’язками. Її провідними формами стали: культурно-масова робота, 
самоосвіта вчителів, їх участь в роботі профспілок, політичних та самоврядних організацій тощо.  

 До видів широкої культурно-масової діяльності українського вчительства відносилися організація 
численних громадсько-просвітницьких програм, акцій. Серед них – робота Народних Будинків, народних 
читалень, організація так званих “розумних розваг”, благодійних акцій (“Біла ромашка”, загальноміські 
свята, концерти для поранених під час Першої Світової війни) тощо. Про активну самоосвітню діяльність 
вітчизняних вчителів свідчить їх участь у роботі численних з’їздів, конференцій, читань, виставок; 
листування з відомими у той час науковцями і освітніми діячами, педагогічні мандрівки до інших країн 
та до столиць Імперії, здійснені з власної ініціативи.  

Участь в роботі профспілок та професійних з’їздів учителів сприяла популяризації досягнень 
світового шкільництва, обговоренню його проблем, формуванню суспільно-громадської свідомості 
вчителя. Активним було представництво вчителів і в політичних партіях та громадських організаціях, що 
відобразилось певною мірою у активізації громадського життя українських міст і сіл. 

Високий суб’єктоорієнтований рівень соціокультурної активності вітчизняних учителів відбився на 
якісних змінах змістово-методичного компоненту вітчизняного шкільництва, на трансформації 
позашкільної діяльності у чинник суспільного життя. Саме на ньому ми пропонуємо зосередити увагу 
при подальшому аналізі розглядуваної проблеми. 

У недержавних початкових та середніх школах Харківщини на початку ХХ століття активно 
застосовувались клубна діяльність, гурткова робота, літературні бесіди, свята, організовувались літні 
майданчики, випускались літературні та інші журнали тощо. Використання різноманітних форм 
організації позакласної діяльності учнів забезпечувало гармонійний розвиток їх особистісних  рис, що 
відповідало головним тенденціям розвитку педагогічної науки того часу. Так, виконання головного 
завдання гімназії спільного навчання Люботинського просвітницького товариства (1915) – “подарувати 
радість і бадьорість дитячій душі і подолати труднощі і нудьгу навчання” зумовлювало організацію 
дозвілля учнів у такий спосіб, який дозволив би “привчити до розумних розваг у товаристві однолітків і 
розвинути їх особистісні і громадські риси” [4].  

У Харківський губернії ще на початку ХХ століття існував цікавий досвід організації літнього 
дозвілля дітей у формі майданчиків і колоній. Перші літні колонії з’явилися в 1902 році при початковій 
школі ім. Ф.С.Карпова Харківського товариства грамотності. У 1915 р. питання організації майданчиків 
для дитячих ігор та фізичних вправ широко обговорювалось в канцелярії Харківської міської управи [7]. 
На Батуринському майданчику, наприклад, у 1914 р. відпочивало 250 дітей. Вони займалися 
гімнастичними вправами, рухливими іграми, ручною працею (ліпка, малювання, плетення з паперу), 
були організовані заняття з розвитку мовлення (декламація, бесіди) тощо [6].  

На літньому дитячому майданчику, що був організований з ініціативи профспілки працівників освіти 
м. Суми Харківської губернії влітку 1917 р., відпочивало 300 дітей віком від 4 до 14 років. Ідейним та 
методичним керівництвом для педагогічного колективу Сумського літнього дитячого майданчику став 
досвід С.Т.Шацького, проаналізований та узагальнений. Відзначимо творчий розвиток та популяризацію 
“ідеї організації здорового життєрадісного дозвілля та спілкування дітей” як головну мету педагогічного 
колективу майданчика.  

Соціальній адаптації та індивідуальному розвитку школярів сприяли клубна і гурткова робота. Так, 
наприкінці 1916 р. у м. Харкові працювало 25 учнівських гуртків, створених “з метою самоосвіти та 
спілкування з однолітками” [3, 40-43]. Крім того при деяких навчальних закладах, а з 1917 р. – у 
загальноміському масштабі почали видаватися учнівські журнали. “Йдіть до нас усі, кому не байдужа 
наша нова вільна школа!” – закликав Харківський міський учнівський журнал “Думки середньої 
школи”(1917), який об’єднав представників учнівських гуртків дванадцяти навчальних закладів міста [3, 
4]. 
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Як бачимо, соціокультурна активність учителів Харківщині набула прояву зокрема в організації 
соціо- і особистісно орієнтованої позакласної діяльності школярів. Вона передбачала відмову вчителя від 
виконання вузько викладацьких обов’язків. У цей час суттєво активізувалась діяльність професійних 
спілок, товариств та інших установ, які ставили за мету широку просвітницьку діяльність. Так, завдяки 
особистій ініціативі В.В.Бирченко засновниці дитячого садочку (1907), “нової школи” (1909), першого 
дитячого майданчику (1917) в м. Суми при Сумській торгово-промисловій палаті були організовані 
педагогічні читання про сучасний стан і тенденції розвитку світової педагогічної науки і практики, а 
згодом – спільні наради вчителів міста та батьків [5]. 

Отже, широка соціокультурна активність вітчизняних учителів початку ХХ століття не тільки 
сприяла соціалізації і індивідуалізації позакласної діяльності школярів, а й стала умовою розвитку  
широкої суспільно-просвітницької діяльності. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА ЗАСОБАМИ АНТИЧНОЇ 
МІФОЛОГІЇ 

Аналізуються засоби античної міфології з метою актуалізації їх та використання у професійній 
діяльності сучасного педагога. Розглядаються також особливості впливу античної міфології на 

особистість учня. 

Історичний розвиток людського суспільства набуває постійного удосконалення. У зв’язку зі змінами 
підходів до самої людини змінюються суттєві реалії духовності, моралі, культури і загальної свідомості 
кожного індивіда суспільства.  

Людська громада вичленила в окрему соціальну інституцію тих, хто відповідально повинен 
здійснювати освіту в суспільстві, і нарекла їх віщими словами: “учитель”-“педагог-носій освіченості й 
знань”. Цей людський осередок однодумців яскравим промінцем, світлом і полум’ям власного розуму 
покликаний запалювати іскри жадоби до знань, інтересу й потягу до пізнання навколишнього світу, 
реконструювання надбаного, збагачення людської пам’яті матеріальними і духовними здобутками, 
ведення молодого покоління незвіданими шляхами нового і незвичайного, що є корисним для буття 
людей. 

Дійсний педагог народжується не завжди, його творить саме суспільство; поклик до праці з молодим 
поколінням країни формується батьківськими словами, материнською ласкою, трудовим ритмом сім’ї, 
людської родини та дієвістю всієї Батьківщини. 

Життєва та професійна підготовка педагога відбувається за допомогою різноманітних форм і  методів, 
засобів  і  механізмів, факторів і повсякденних буднів діяльності людського індивіда, але провідним і 
визначальним є покликання й інтерес, поривання власної душі, волі та розуму. 

Палітра професійної діяльності педагога потребує глибоких знань з усіх сфер життя людського 
суспільства, соціальних і економічних, духовних і суто стосункових, історичних і мистецьких, 
процесуально-моральних і нормативно-правових, змістовно-ідеологічних, містичних та інтуїтивно-
прагматичних, життєво-сімейних, тощо. Вчителеві належить мати аналітичний розум, миттєво-
реалістичну мислительну дію. Кожен педагог зобов’язаний володіти уміннями зіставляти, порівнювати, 
виділяти актуальне і доцільне у використанні. 

Минувшина і сьогодення є неоціненним скарбом у навчанні, вихованні і професійно-фаховому 
становленні педагога, вчителя і натхненника молоді. Минувшина наближає людську свідомість до 
витоків буття, сьогодення відсортовує, відтіняє корисне і доцільне для людини нині. Українська 
літературна мова  у власній змістовій основі накопичила багатющу понятійну систему слів, витоки яких 
сягають у минулі тисячоліття. За своїми транскрипційними і лінгвістичними звучаннями окремі дефініції 
надійшли з латинської, давньогрецької мов, міфів, що творилися людським розумом і пам’яттю. Міф (з 
грец.) – переказ, вигадане оповідання, в якому явища природи або історичні події зображалися й 
з’ясовувалися у персоніфікованій формі. А виклад їх у наївно-персоніфікованій, наочно-образній 
несвідомо-художній формі дістав назву “міфологія”. 

Зокрема, з часів давньої античної міфології до нас дійшли слова: “Феміда”- богиня права і законного 
порядку в Греції; “Меркурій” (з лат.) - римський бог торгівлі; “Грації”- врода, радість, жіноча 
привабливість; “Флора”- богиня весни, молодості, квітів. До речі, педагог у роботі з учнями може 
відзнатити, що в Італії з 28 квітня по 3 травня організовувались веселі ігри, для чого люди прикрашали 
себе та тварин трояндами, жінки одягали квітчасті вбрання. На цій давній основі виникає багато 
самобутніх видів мистецтва. Зокрема, петриківська орнаментика відображає захоплення народних 
майстрів місцевою флорою. Багато художньо-мистецьких творів на українській землі тісно 
переплітаються з рослинністю, часто-густо вишивані рушники відтворюють поєднання рослинного 
орнаменту і “голубів”, “зозулястих курочок”, “півників”, “вершника-козака на коні” і т.п. 

Такий історико-мистецький підхід з боку педагога може викликати позитивні почуття в учня, 
вихованця. На сьогоденному зламі ідеології народу педагог, котрий працював з дітьми, вважає за 
доцільне посилити вплив на молоде покоління у напрямі формування правильного ставлення до 
суспільних святинь. Адже ще древні латиняни в мовний обіг ввели слова “Профан”- неосвічений, 
“Профанація”- опоганення святині, неуцьке, зневажливе ставлення до святині як об’єкта загального 
визнання. 

Минуле – це скарб етнічного пласту народу, нації; минуле є фундаментом, на якому будується “новий 
дім” історичного змісту, матеріальної цінності, духовної самобутності й неповторності. Матеріальні 
надбання піддаються псуванню, руйнуванню, реконструюванню, а духовна досконалість  є неперервним і 
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вічно нездоланним досягненням людства. Ніша духовності наповнюється розвитком сім’ї, роду і родини, 
всієї рідні твоєї Батьківщини. 

Завдання педагога - надати нових відтінків барвам родинної веселки для дитини, внести емоційну 
частку до словесного багатства народу. 

Повага до старшого покоління, батька і неньки – це фактор, який засвідчує високу духовність 
індивіда. Молода особистість стверджується завдяки старшим, батькам та доброзичливим наставникам.  

Педагогічна майстерність учителя включає цілу низку компонентів. Таким складником є власна 
емоційна сфера особистості педагога. Учитель – володар емоцій, а сила натхненної праці дитини - в 
умінні педагога створювати належний емоційний фон для ефективної діяльності школяра, вихованця. У 
праці з дитиною має приходити радість і задоволення. Слова, мовлені жартома, є своєчасними ліками 
дитячої душі. Вміння заповнювати паузу дивним дитячим сміхом – це також майстерність. Тому у 
підготовці педагога доцільно обмовитись поняттям “Гомеричний сміх”, що в перекладі з грецької – 
нестримний, гучний регіт. Дефініція цього поняття походить з часів Гомера, який в “Іліаді” та “Одисеї” 
описав сміх богів. У сучасній мові слово “гомеричний” є синонімом слів “нестримний”, “голосний”, 
“багатий”, “пишний”, тощо. Свого часу  М.Т.Рильский  у  “Поезії Адама Міцкевича” відмічав, що “навіть 
“гомеричні” описи вечерь, обідів, банкетів підкорені у поета тій самій патріотичній меті”. А у педагога 
метою застосування “механізму сміху” є формування дійсного громадянина-патріота української 
держави, бо український гумор виступає доленосним складником буття. 

Багато понять античної міфології перегукуються із сьогоденням нашої країни. Візьмемо, для 
прикладу, слово “Фенікс” (грецькомовного походження). Як чарівний птах, який, за уявленням 
стародавніх народів (фінікійців, єгиптян), через кожні 500 років прилітав з Аравії до Єгипту, Фенікс, 
коли відчував, що надходила смерть, будував гніздо з пахучих гілок на верхів’ї пальми, і там його 
спалювало сонце. Потім птах воскресав з попелу, відроджувався молодим. Образ Фенікса можна 
порівнювати з українським народом. Адже наш народ у горнилі історії людства неодноразово палав у 
полум’ї війн, революцій, навал і жахливих спустошень; та символ безсмертя ніколи не залишав його. 
Народ зберігав мовні скарби, життєдайну енергію і працьовитість, любов до рідного краю і землі-неньки. 
І сьогодні відроджене українське слово звучить гордо, бринить піснями та новими іменами. Засобами 
рідної землі, мови народу, буйнотрав’ям і квітчастими луками, гомінкими дібровами і садами педагог 
може творити, пестити душу людини, гідної свого народу, молодої особистості сьогодення. 

Велика сила слова вчителя здатна формувати у дітей  високі почуття любові до рідного краю, 
батьківського дому, людей, що їх оточують. З цього приводу можна застосувати бесіду про витоки слова 
“Пенати”, адже дефініція його сягає до давніх латинян. Це слово латинською означає “боги, що 
охороняють дім, родину”; за традицією латинян відбувалося обожнення предків. У тій чи іншій формі до 
цього поняття зверталось багато літераторів, знавців слова. Перекладаючи “Євгенія Онегіна” 
А.С.Пушкіна, М.Т.Рильський відзначав: “Вернувшись до своїх пенатів, на цвинтар Ленський поспішав.” 

Щоб у кожній дитині, учневі, вихованцю залишилась народна слава, педагог має бути великим 
мрійником, умільцем. Розповідаючи про народи планети, учитель може згадати про людей племені 
“пігмеїв”, додавши при цьому, що в стародавніх греків поняття “пігмей” означало кулак, відстань від 
кулака до ліктя, за уявленням стародавніх греків існували “люди  заввишки з лікоть”. Давні перекази про 
пігмеїв є відгомоном реальних знань про низькорослих людей Африки та деяких островів Індійського 
океану. У переносному значенні це стосується людей нікчемних, жалюгідних. О.Гончар у творі “Тронка” 
писав : “… протиприродно, щоб людина, яка будує велике, поводилась, як пігмей”. Отже, великий 
учитель, роблячи свою справу, повинен завжди пам’ятати ці слова і формувати світогляд дитини на 
реальних фактах і поняттях. 

Кожен народ збагачується здоров’ям своєї нації, родини, щедрістю рідної землі. Відомо, що вчитель, 
вихователь зобов’язаний розвивати дитину фізично і духовно, берегти здоров’я, не перевантажуючи 
інформацією, фізичними вправами, одноманітністю діяльнісного ритму, не втомлювати і не виснажувати 
дитячий організм, тобто не прирікати дитину на “Танталові муки” . Зазирнувши до джерел античної 
міфології щодо грецькомовного поняття “Тантал”, “Танталові муки”, учитель може розкрити аспект 
містики “про так званий потойбічний світ”: “На тому світі Тантал, стоячи по шию у воді, не міг 
утамувати спрагу, бо вода відступала, коли він нахилявся, щоб напитися; над ним на гілках рясніли 
стиглі плоди, але він не міг їх дістати”. Звідси походить вислів “Танталові муки”, що означає 
страждання, яких зазнає людина від усвідомлення близькості бажаної мети й неможливості її досягти. 
Тому вчитель не повинен затримувати учнів після дзвінка на перерву, бо від такого затримування в 
дитячому організмі та психіці відбуваються негативні зміни .      

Педагог – професійний орієнтир дитини, його слова є визначальними у життєвій доленосності, 
соціально-фаховій спрямованості. Наприклад, орієнтуючи школяра на професію “людей у білому халаті”, 
учитель може зосередити увагу на слові з грецькомовної спадщини “Асклепій” та латинської – “Ескулап” 
– бог лікування, який, оволодівши мистецтвом лікування, міг воскресити мертвих, поряд з цим 
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обмовившись, що його дружина народила двох дочок: одна з них носила ім’я Гігіеї (Здоров’я), інша - 
Панакеї (Всецілителька).  

Вимогливість педагога – невіддільний складник професіоналізму. Формуючи особисті риси індивіда 
та якості педагога, викладач має можливість застосувати словесний механізм поняття “Афіна”, адже в 
ньому вкладений давній зміст успадкованого “розум і розсудливість”. З деяких переказів  відомо, що 
Афіна - “покровителька осілого життя і праці”, “ їй поклонялись як суворій, войовничій  і справедливій 
богині, символізуючи в її найменні моральні, вольові та етичні уявлення тогочасного світу; згодом вона 
стає божеством духовної діяльності, мистецької винахідливості та мислення”. 

Риси вимогливості й справедливості, чуйності та поваги до дитини є необхідною й цінною 
передумовою народження майстра-вихователя дитячої індивідуальності. 

Переглядаючи міфологічні оповідання, педагог, класовод, предметник може урізноманітнювати 
дозвілля і хвилини відпочинку інформаціями про небесні світила, зорі, сузір’я, у доступній формі 
розкривати поняття “Велика ведмедиця”, “Молочний шлях”, “Чумацька дорога”, “Пегас”, “Плеяди” і т.п. 
Урізноманітнення форм, методів і засобів використання міфологічних понять позитивно впливає на 
свідомість і світогляд вихованців, учнівську молодь. На матеріалі словесної дефініції з античної 
міфології можна організувати цікаві вечори відпочинку, побудувати сценарії типу “Поле чудес”, 
диспути, дискусії з проблем містики, фантазії, прогностичності, написати творчі роботи, провести 
змагання, схожі до давніх звичаїв і ритуалів (зокрема з часів Скіфської, Трипільської культури). 

Широка палітра знань учня реалізується у взаємодії педагога, сім’ї і дитини. Знання допомагають 
кожному конкретному індивідооові орієнтуватись в оточуючому просторі, стосунках з іншими людьми. 
Зокрема, коли дитина з учителем опрацьовує цифрову систему, взаємодію положень цифр і помісцеву їх 
значущість, розв’язує задачі і приклади за допомогою різних підходів, механізмів, форм і методів, 
зразків, наочності, технічного оснащення процесу взаємовпливу вчителя та учня, то зміцнюється і 
розвивається система особливих способів, що полегшують запам’ятовування і збільшують обсяг пам’яті. 
При цьому пам’ять учня буде глибшою, якщо для розрядки вчитель розкриє понятійну цінність слів про 
пам’ять людини. Можна зупинитись на міфологічних витоках слова “пам’ять”, адже “Мнемосіна” у 
давньогрецькій міфології - богиня пам’яті, мати дев’яти муз, а слово “Мнемоніка” в перекладі з грецької 
– мистецтво запам’ятовування. Широчінь понять і творча винахідливість тут - взаємодоповнюючі. Якщо 
вчитель за час уроку для запам’ятовування змісту буде урізноманітнювати форми, методи і засоби 
донесення знань, то творчі здібності дитини знайдуть поступальний розвиток і удосконаленість. 

Педагоги, котрі проводять роботу з трудового виховання і прищеплюють дітям виробничі вміння, 
можуть зупинитись на поняттях у галузі виготовлення тканин і оповісти міфічний факт про “Арахну” ( з 
грецької мови) – дочку фарбувальника пурпурових тканин, яка була “вправною у тканні й гаптуванні”. 
Вона мала таку вправність, що порівнювалася з павуком, котрий снує тонке павутиння, на якому роса та 
сонце вишивають веселкові візерунки. 

Прогресивну значущість для дитини (учня та дошкільника)  мають спортивні вправи та ігри. 
Педагоги, які цікавляться різними видами зміцнення здоров’я, у бесідах зі школярами мають можливість 
активізувати мислення дітей, зосередивши їх увагу на дефініції “гра” ( що поєднує смисл з грецької та з 
латинської мов) – поняття про вид спорту, форму розваг, які в античному суспільстві вважалися 
загальнонародними урочистостями (Олімпійські, Піфійські, Істмійські, Немейські, а також на Панафінеї, 
під час яких народився звичай нагороджувати атлета-звитяжця амфорою з зображенням того виду 
змагань, в якому він переміг). Звідси й походять сучасні кубки-призи. З життєвої практики дійшли до 
нашого часу циркові ігри ( від змагань на колісницях), боротьба гладіаторів (змагання борців), театральні 
видовища (трагедії, комедії, міми і т.п.). Характерним для давнини було те, що “ігри починалися з 
оголошення священного перемир’я і складалися з гімнастичних та кінних змагань, а до них 
приєднувались ще й музичні змагання. Переможець одержував пальмову гілку й вінок, сплетений з 
соснового віття, а в класичну епоху – із селери.” Наприклад, Істмійські ігри посідали третє місце після 
Олімпійських та Піфійських за значущістю. Знання про давні ігри є фактором впливу на розгортання 
змагань і оздоровлення людей. Повідомивши дітям атрибути нагороджень переможців, учитель може 
повідомити, що в давнину “лавр і кипарис”, а також листя дуба стали символом переможців.   

Педагог повинен добре розуміти закономірності розвитку людського суспільства, аналізувати рух 
громади та бачити зміни в соціумі людей, як ті “Авгури” (латинською) – жерці, які, спостерігаючи 
блискавки та інші явища природи, польоти та поведінку птахів, угадували волю богів і провіщали 
майбутнє. Учитель покликаний вказати кожному учневі шлях життєвої долі, дати орієнтири на його 
прийдешній день. Важливо показувати учневі місце людини в природному довкіллі, спрямовуючи 
кожного індивіда на вміле використання багатств природи та їх збереження. 

У роботі з дітьми вчителю доводиться давати  пояснення з різних напрямків соціального буття 
людини. На сучасному етапі суспільного розвитку люди вдаються до різних пророків власної долі. Так 
знову постають “ворожки”, “гадалки”, “чаклуни” і досить грамотні, медично підготовані знавці справи 
лікування за допомогою енергій впливу. При виникненні подібного запиту-прогнозу учитель може 
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застосувати знання з античної міфології. Зокрема, “Сивілами” у стародавній Греції називали мандрівних 
пророчиць, які, подібно до гомерівських ворожбитів, пророкували всім охочим провістити долю. 
Учитель може сказати учням, що діяльність “сивіл” відносять до 8-7 тисячоліття до нашої ери – часу, 
коли значного піднесення набували духовність та релігія. Першим, хто згадує сивілу, був Геракліт з 
Ефесу (500 років до н.е.); про них писали Арістофан, Вергілій, Арістотель і Платон. 

Сучасні досягнення у галузі розкриття генетичного коду людської клітини ДНК можуть у дечому 
спростувати видумки деяких нечесних ворожій і про це повинен знати вчитель, вихователь. 

Отже, знання міфологічної епохи доповнюють світогляд педагога і є механізмом формування 
“перспективності і вічності лінії життя людей”. 

У сьогоденному вжитку нашого народу є слово “геній”. Учителю належить бути генієм у знаннях і 
діях, вчинках і вміннях в окремі хвилини діяльності й повсякденній праці з дітьми. Тому він покликаний 
добре знати витоки цього поняття. Геній (латинське слово) - творчий дух всесвіту, а також опікунський 
дух людства та індивідів, часто ототожнюваний з грецьким демоном. Стародавні вважали, що геній 
формує особистість і є супутником людини протягом цілого її життя. Хотілося б, щоб пророчі слова 
кожного учителя стали доленосними в житті його учнів, а дії педагога – геніальними. 

Вчителеві в роботі з дітьми завжди належить розглядати маленькі й великі конфлікти, як кажуть в 
народі, “розрубувати гордіїв вузол”. А це поняття до наших часів дійшло з античної міфології. Швидко 
розв’язати складну справу з батьками і дітьми - чи не в цьому краплини майстерності педагога, 
освітянина з великої букви? 

Вислів (з грецької) “яблуко розбрату” пов’язаний з міфом про яблуко, що його богиня чвар Еріда 
підкинула гостям на весіллі Пелея та Федіди. У переносному значенні воно означало предмет суперечок, 
причину ворогування. Використовуючи дане поняття, Павло Загребельний у творі “Левине серце” писав: 
“Єдиним яблуком чвар, коли так можна висловлюватись в даному випадку, між Самусями і Щусями 
було глинище, зване Карповим яром”. 

Відомо, що в практиці роботи школи “яблуком розбрату” між педагогом та батьками учня може бути 
низька успішність школяра, недобросовісне ставлення до його навчання, а між колегами-вчителями 
“розбрат” може виникати з причини заздрощів, виникнення виробничого конфлікту. Тому доцільно 
ширше дізнатись про зміст цього вислову. 

Виховна робота сучасного педагога може охоплювати організацію і змістово-спрямоване дозвілля 
школярів через різні клуби; наприклад, для дівчаток доцільно створити клуб під назвою “Юнона” (з 
грецької) – покровителька дівчат, шлюбів, сім’ї та породіль. На основі цього можна формувати ідеальне 
уособлення дружини, матері. Учитель може створювати клуби типу “Юстиція” (лат.), “Феміда” (грец.), 
проводити правознавчу роботу в них, вносити дух добра і справедливості. 

Часто вживається нині слово “Фортуна”, а лише окремі майбутні педагоги знають, що  в його смисл 
поняття закладені багаті ідеї щастя, долі, добробуту, успіху, тощо. 

Для дітей (школярів) буде корисним із вуст учителя почути про грецьке поняття “Телегон” – син, 
котрий за порадою матері вирушив на розшуки батька. Через поняття “Тесей” (грец.) учитель може 
повідати, як побутові речі типу “меч і сандалії” бувають заповітним символом батька для сина, адже 
афінські гончарі, оздоблюючи посуд міфологічними малюнками у VI столітті до н.е., зображували 
подвиги Тесея, а його біографію  написав Плутарх. 

Багато античних міфів у вмілому використанні педагога можуть сприяти формуванню позитивних 
особистісних рис учня, дитини-вихованця. Наприклад, учителю-класному керівнику, вихователю-
психологу цінним може бути розкриття образу Геракла (грец.), Геркулеса (лат.) – найпопулярніших 
героїв (справжнє ім’я останнього - Алкід). Свого часу Ціцерон нарахував аж шість тлумачень цього 
поняття. Педагог може цікаво побудувати вечір відпочинку, свято Геракла з деякими повторами його 
дванадцяти подвигів, адже він навчився правити колісницею, боротися, стріляти з лука, пасти отару, 
ловити лань із золотими рогами, очищати Авгієві стайні, долати критського бика, здобувати пояс цариці 
амазонок, здолати стоголового пса, прясти вовну, боротися зі злочинцями , бути покровителем гімнасіїв і 
палестр. Сам образ героя увінчаний справедливістю і вродженою добротою. 

Підготовка учителя до діяльності  з учнями відбувається протягом свідомого фахового вибору. 
Педагог зобов’язаний бути покровителем усіх починань дитини як у середовищі шкільного буття, так  і 
домашнього дозвілля. Учитель, зокрема початкової школи, покликаний мати прекрасний голос (як 
міфічна Каліона); уособлювати фізичну силу природи (як Уранія); бути винахідливим та володіти 
красномовством, бути віршувальником і поетом (як Полігімнія); стати аматором у танці й хоровому співі 
(як Терпсіхора); бути режисером веселої і журливої дитячої пісні (як Мельпомена); домагатися, щоб 
школа, клас, учнівський колектив постійно удосконалювались, ставали храмом, до якого кожен індивід 
бажав би увійти й зіграти власну театральну роль буття (як Талія); давати всебічні і широкі знання, щоб 
діти (учні) увінчували вчителя квітами і вклонялись (як Евтерті), стелили доріжку до ніг; щоб міфічна 
флейта несла доступні вихованцям сторінки історії; щоб атрибут богині Кліо – сонячний годинник - 
відчутно і чітко відбивав плин педагогічного часу. 
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Бажання педагога та дитяча допитливість в єдиному потоці дум у майбуття  повинні створити 
неперевершену особистість українського люду в новому тисячолітті людського життя.     

 
Матеріал надійшов до редакції 11.09.2000 р. 

Козий Н.К. Формирование профессиональной личности педагога средствами античной мифологии. 

Анализируются средства античной мифологии с целью их актуализации и использования в 
профессиональной деятельности современного педагога. Рассматриваются также особенности 

влияния античной мифологии на личность учащегося. 

Koziy M.K. Formation of a Teacher's Professional Personality by Means of Ancient Mythology. 

The article analyses means of ancient mythology with the aim of their actualization and usage in professional 
activity of modern teachers. The author also considers peculiarities of ancient mythology influence on a pupil's 

personality. 
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УКРАЇНСЬКА ЕТНОПЕДАГОГІКА У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

У статті розглядаються погляди вітчизняного педагога на виховні можливості та значення 
світоглядних теорій, етичних та естетичних поглядів і переконань українського народу, втілених у його 

етнопедагогічній спадщині. 

Сучасні процеси національного відродження в Україні вимагають поглибленого вивчення і широкого 
втілення у практику всіх ланок системи освіти здобутків народної культури в найрізноманітніших 
аспектах. У процесі творчих пошуків змісту, форм і методів національного виховання зростає інтерес до 
вивчення й використання тисячолітніх надбань української народної педагогіки в діяльності шкіл, 
дошкільних і позашкільних закладів, вузів усіх рівнів. 

Системне теоретичне дослідження педагогічних уявлень, ідеалів і досвіду українців у наш час, по 
суті, лише розгортається. Донедавна побутував погляд на народну педагогічну культуру як на архаїчну, 
переповнену суцільними забобонами. Тому зрозуміло, що представниками офіційної науки вона не лише 
не шанувалась, але й ігнорувалась. Це призвело до того, що тепер переважну більшість матеріалу, який 
дає найповніше уявлення про народну педагогіку минулого, ми запозичуємо з фольклористики, 
етнографії, етнопсихології та інших наук. 

Поряд з цим, останнім часом на сторінках педагогічної періодики з’явилась велика кількість 
публікацій, які можна умовно об’єднати під гаслом “Відроджуємо народнопедагогічні традиції”. Проте 
насправді в більшості з них йдеться про ознайомлення сучасних дітей з побутом і традиційною 
культурою українців, історією і географією України. Ще одну групу публікацій становлять сценарії 
адаптованих до сучасних умов народних свят чи розробки уроків і позакласних заходів з використанням 
фольклору та елементів обрядів. Їх автори щиро переконані, що це і є народна педагогіка чи 
етнопедагогіка. Натомість, з нашої точки зору, тут правильніше було б говорити про українське 
народознавство чи українознавство. 

Ми повністю поділяємо стурбованість Є.Сявавко, яка, аналізуючи сучасний стан етнопедагогічних 
досліджень, констатує, що “нерідко навіть у серйозних наукових дослідженнях змішуються такі поняття, 
як народна педагогіка, народознавство, народна культура. Все це приписується до розряду 
етнопедагогіки. До етнопедагогіки відносять також всю, без винятків, народну обрядовість. Хоча відомо, 
що обрядовість постала з певних об’єктивних причин, і лише в народній системі виховання у поєднанні з 
іншими засобами використовується з виховною метою. Це ж стосується й інших сторін культури народу 
- народного мистецтва, пісенної творчості, сімейного побуту. Народна педагогіка створила засоби 
засвоєння молодими поколіннями надбань культури і в цьому її специфіка як однієї з галузей народної 
духовної культури” [2:44]. Наш власний досвід свідчить, що подібні публікації в педагогічній періодиці 
тільки дезорієнтують студента - майбутнього вчителя, призводять до підміни понять, привчають до 
недбалого вживання термінології. 

Справжнім взірцем дійсно наукового, вдумливого, системного підходу до побудови навчально-
виховного процесу початкової школи на основі народнопедагогічних поглядів і досвіду українців може 
стати для студентів спадщина видатного вітчизняного педагога-новатора і вченого-експериментатора 
В.О.Сухомлинського. Протягом усього життя він збирав і вивчав педагогічну мудрість предків та 
навколишнього оточення, а також втілював її здобутки у практику керованої ним школи. 

На жаль, нездійсненими залишилися його задуми щодо посібника з етнопедагогіки. Та все ж таки 
найбільш значні знахідки й наробки Василя Олександровича в цьому напрямі знайшли відображення у 
його працях. Крім того, найавторитетніший дослідник української етнопедагогіки М.Г.Стельмахович у 
своїй монографії “Народна педагогіка” більше двох десятків разів цитує В.О.Сухомлинського [1]. Стислі 
межі статті на дозволяють розкрити етнопедагогічні витоки всього творчого доробку вченого, тому ми 
зупинимось лише на його дидактичному аспекті. 

Вивчення педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського свідчить, що розроблена ним дидактична 
система початкової школи базувалась, поряд з іншими, на важливих принципах української 
етнопедагогіки - природовідповідності та зв’язку навчання з працею. Аналіз архівних джерел, 
друкованих праць ученого, матеріалів Педагогічно-меморіального музею у Павлиській школі дозволяє 
зробити висновок про розширене тлумачення ним принципу природовідповідності. Сюди він включав 
погляд на дитину як на природну істоту, чиє формування має відбуватись у тісному зв’язку з природним 
середовищем, а також з урахуванням усього, що природою в неї закладено: індивідуальних і вікових, 
психологічних та фізіологічних особливостей, задатків, здібностей особистості. 
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Втілення цього принципу простежувалось у змісті навчання молодших школярів (спостереження за 
природними явищами і процесами як основа набуття природничих знань, розвитку емоційної сфери, 
збагачення дитячого мовлення; формування умінь і навичок догляду за рослинами і тваринами), 
особливостях організації навчального процесу початкової школи (уроки мислення у природі, заняття у 
кімнатах і куточках природи, оранжереях, у “Школі під голубим небом”), загальній природоохоронній 
спрямованості позаурочної навчальної суспільнокорисної праці. 

Дотримання у навчальному процесі принципу природовідповідності базувалося на результатах 
запровадженої В.О.Сухомлинським науково-дослідної роботи вчителів Павлиської школи. Вивчення 
протоколів психологічного семінару, керованого самим директором, демонструє широкий спектр 
досліджуваних учителями молодших класів питань загальної, вікової, педагогічної та соціальної 
психології. Поряд із розглядом теоретичних проблем учасники семінару виносили на обговорення 
психолого-педагогічні характеристики окремих учнів для вироблення спільних рекомендацій щодо 
індивідуального підходу до навчання кожного школяра. 

Із середини 50-х років у школі також склалася традиція, за якою кожний учитель протягом 
навчального року працював над теоретичною педагогічною проблемою, пов’язаною з його практичною 
діяльністю. За результатами досліджень розроблялись методичні рекомендації та статті. У Педагогічно-
меморіальному музеї зберігаються складені з таких матеріалів рукописні журнали “Педагогічна думка”. 
Вивчення їх змісту свідчить про досить глибокі знання вчителів початкових класів у галузі дидактики, а 
описаний досвід відзначається пошуками нестандартних форм організації та засобів навчання. 

Новаторство В.О.Сухомлинського у втіленні принципу зв’язку навчання з працею полягало у 
поєднанні залучення молодших школярів до продуктивної праці (для ознайомлення з основними 
виробничими процесами), вироблення умінь і навичок трудової діяльності, з одного боку, і формування у 
кожного учня переконання, що навчання - це теж соціально значуща, складна і копітка праця, - з іншого. 
Керований ученим-експериментатором педагогічний колектив прагнув розкрити перед кожним учнем 
молодших класів красу і радість пізнання, поєднати в його свідомості поняття “необхідно”, “важко”, 
“прекрасно” щодо навчальної праці у нерозривне тріо.  

Оптимістичне педагогічне переконання у тому, що будь-яка дитина здатна до розумового розвитку, 
скеровувала зусилля учителів на пробудження в учнів початкової школи потягу до пошуків форм і 
напрямів самовираження й самовдосконалення в інтелектуальній діяльності. Важливою умовою цієї 
роботи була координація дій педагогів і батьків, сім’ї, громадськості. Таким чином, у дидактичній 
системі В.О.Сухомлинського знайшла своєрідне відображення етнопедагогічна традиція активної участі 
оточення у становленні особистості дитини. 

Вивчення праць педагога-новатора, спогадів його колег та учнів показує, що головною запорукою 
ефективності спільних зусиль школи і сім’ї у напрямі розумового розвитку, формування умінь 
навчальної праці молодших школярів він вважав психолого-педагогічну освіченість батьків. 
Започаткована В.О.Сухомлинським батьківська школа в Павлиші за кількістю часу, передбаченого на 
вивчення педагогіки та психології, переважала педвузівську програму. Навчатися в цій школі починали 
подружжя, у яких ще не було дітей, та батьки дошкільнят. Потім десять років двічі на місяць - поки 
навчалися їхні діти - вчилися батьки й матері. 

Важливою складовою дидактичної системи В.О.Сухомлинського була опора на національну культуру 
в навчанні молодших школярів. Протягом століть у народній творчості відбивались уявлення наших 
предків про ідеал людської особистості та ідеальні взаємовідносини між людьми. Сума знань про 
оточуючий світ і вмінь у галузі трудових процесів, а також сукупність засобів передачі підростаючим 
поколінням цієї інформації, методи і прийоми формування особистості створили підвалини народної 
педагогіки. У свою чергу фольклор - казки, прислів’я, загадки, пісні, ігри, обряди тощо - є одним із 
найважливіших засобів передачі досвіду в духовній сфері. 

Особливе місце в навчанні дітей педагог-новатор відводив казці, що втілює світоглядні теорії, етичні 
й естетичні погляди і переконання народу. Казка, на думку В.О.Сухомлинського, - активна творчість 
усього духовного життя дитини, її відчуттів, фантазії, волі, розуму. Але, в першу чергу, підкреслював 
він, казка – це творчість учителя, який прагне через красу рідного слова донести до дітей духовне 
багатство народної культури, розвивати інтелектуальні, моральні, естетичні сили дитячої душі. Тут 
суттєву допомогу педагогам надавало впровадження розробленої самим В.О.Сухомлинським системи, 
яка охоплювала читання казок на природі та у кімнаті казки, роботу театру казки, навчання дітей  

Першим кроком у самостійній творчій діяльності молодших школярів було складання розповідей про 
враження від екскурсій у природу. Такі розповіді, коли діти, за висловленням В.О.Сухомлинського, 
вчилися “передавати словом найтонші відтінки предметів і явищ”, створювалися завжди прямо на лоні 
природи. Це була, так би мовити, усна колективна імпровізація, коли кожна дитина намагалася 
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найточніше, найвиразніше передати свої враження. У подальшому розповіді перетворювалися на 
індивідуальні твори-мініатюри, що їх писали учні протягом усього навчання у початковій школі. 
Наступним кроком було вже складання саме казок, яке теж спочатку проходило колективно й 
імпровізаційно. Вдома малюки намагалися зафіксувати усно створене у малюнках. Таким чином 
розширювався спектр видів творчої навчальної діяльності молодших школярів. 

На останньому етапі кожен учень за допомогою вчителя на початку навчального року обирав для себе 
тему казки, індивідуально працював над нею, час від часу консультуючись з педагогом. Наприкінці року 
проходило свято Казки, на якому діти читали та інсценізували свої твори. За підсумками річної роботи 
складалися альбоми з художньо оформленими текстами казок та ілюстраціями до них, виконані 
школярами. Треба відзначити, що образний стиль, художні засоби створених казок багато в чому 
нагадують українські народні казки. 

Значне місце у дидактичній системі В.О.Сухомлинського посідала народна пісня, що виступала і як 
самостійний жанр, і як компонент обряду чи гри. Образно-художня форма побутування народної 
музично-поетичної творчості підсилює емоційний вплив на свідомість молодших школярів тих чи інших 
ідей, допомагає вчителеві більш наочно і переконливо розкрити їх зміст, сприяє кращому засвоєнню. 
Таким чином, вважав В.О.Сухомлинський, забезпечується комплексний вплив на інтелектуальну і 
емоційну сферу особистості, що підвищує якість навчання. 

Поряд з цим педагог радив учителям широко використовувати у процесі навчання молодших 
школярів і такий ефективний засіб, як народні ігри. Дитячі ігри та елементи обрядів як засіб народної 
педагогіки дають можливість формувати у дітей навички моральної поведінки, виконання різних 
соціальних ролей. Синтетична форма обрядів та ігор передбачає наявність елементів інструментальної та 
вокальної музики, хореографії, декоративно-ужиткового і драматичного мистецтва. Цим практичне 
засвоєння ігор та обрядів створює умови для формування у молодших школярів навичок різноманітної 
художньо-естетичної діяльності. 

У Павлиській школі широко використовувались і народні легенди, прислів’я, приказки, загадки. Вони 
вивчалися на уроках української мови та літератури, історії, природознавства, навіть математики. 
Звичайно, важливу роль ці різновиди українського фольклору відігравали в таких цікавих і оригінальних 
формах позакласної навчально-виховної роботи з учнями молодших класів, якими були у школі 
В.О.Сухомлинського свята Матері, квітів, урожаю. Отже, український фольклор був присутній у 
дидактичній системі, створеній В.О.Сухомлинським, не лише на рівні змісту навчального матеріалу. 
Широко використовувались також принципи створення та побутування творів народного мистецтва, як-
от: усна основа, імпровізаційність, колективність, синтетичність. 

Аналіз протоколів засідань педагогічної ради і психологічного семінару Павлиської школи, матеріалів 
Педагогічно-меморіального музею свідчить, що більшість колег В.О.Сухомлинського були його 
однодумцями у справі відродження народних традицій та їх широкого використання у навчальному 
процесі. Учитель української мови і літератури Г.П.Логвин керував експедицією з вивчення народної 
творчості рідного краю. За ініціативою завуча Я.Й.Лисака педагоги разом з учнями досліджували 
місцевий діалект. Учителі початкових класів В.С.Осьмак та М.І.Щербина удосконалювали методику 
навчання дітей складанню творчих робіт за фольклорними зразками. Г.О.Нестеренко та М.Т.Сироватка 
на основі рекомендацій В.О.Сухомлинського розробляли методичні прийоми використання фольклору на 
уроках природознавства. К.М.Жаленко і Т.М.Свистун вивчали вплив казки на розвиток особистості 
молодшого школяра й удосконалювали методику навчання учнів початкових класів самостійного 
складання казок. 

Але навіть на цьому тлі виділяється діяльність вчительки молодших класів Р.К.Зази. Вона очолювала 
фольклорний вокально-хореографічний колектив, дитячий театр казки, створила перший рукописний 
ілюстрований журнал учнівських оповідань. Раїса Карпівна також відроджувала традиції декоративно-
ужиткового мистецтва, керувала гуртком народної вишивки. Їй належить ініціатива навчання дітей 
прийомама вишивання не на безглуздих зразках, а на серйозному виробі - українській сорочці. Протягом 
навчального року учні під керівництвом учительки і за допомогою батьків спочатку шили для себе 
сорочечки, а потім прикрашали їх вишивками у народному стилі. 

Таким чином, аналіз практики роботи Павлиської школи показує, що вона стала психолого-
педагогічною лабораторією, на базі якої В.О.Сухомлинський експериментально перевіряв свої 
теоретичні розробки з питань організації навчання молодших школярів на засадах української 
етнопедагогіки. Вивчення і творче використання у навчально-пізнавальній, науково-дослідній і 
навчально-практичній діяльності студентів досвіду вчителів керованої ним школи щодо впровадження 
надбань народної культури, в тому числі її педагогічного відгалудження, у навчальній роботі зі 



Юр′єва К.А. Українська етнопедагогіка у творчій спадщині В.О.Сухомлинського 

 93

школярами може, на наш погляд, позитивно вплинути на ефективність підготовки майбутніх учителів 
початкових класів, сприяти їх повноцінному духовному розвиткові. 
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Юрьева Е.А. Украинская этнопедагогика в творческом наследии В.А.Сухомлинского. 

В статье рассматриваются взгляды отечественного педагога на воспитательные возможности и 
значение мировоззренческих теорий, этических и эстетических взглядов и убеждений украинского 

народа, воплощенных в его этнопедагогическом наследии. 

Yuryeva K.A. Ethnopedagogics in V.O. Sukhomlynsky's Creative Legacy. 

The article considers views of a Ukrainian our home teacher on educational opportunities and meaning of 
outlook theories, ethics and a esthetical views and convictions of Ukrainian people realized in his 

ethnopedagogical legacy. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЗЕМСЬКИХ УЧИТЕЛІВ ПРИАЗОВ′Я (КІНЕЦЬ ХІХ-ПОЧАТОК 
ХХ СТОЛІТТЯ) ЯК ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. 

На основі аналізу архівних джерел представлено зміст та напрямки професійної підготовки вчителів у 
навчальних закладах та на спеціальних курсах у Приазов‘ї. 

З розвитком молодої української держави, зі зростанням національної самосвідомості перед 
педагогічною громадськістю країни особливо гостро постала проблема навчання і виховання майбутніх 
учителів, які б мали високий рівень професіоналізму. 

Проблему професійної підготовки майбутнього вчителя не можна вирішити без фундаментальної 
історико-педагогічної спадщини видатних вітчизняних педагогів К.Д.Ушинського, М.І.Пирогова, 
М.П.Драгоманова, М.О.Корфа, Б.Д.Грінченка, Т.Г.Лубенця. Відомо, які високі вимоги ставив 
К.Д.Ушинський до особистості педагога та його професійної підготовки. Він вважав, що вихователь 
повинен оволодіти широким колом антропологічних знань, серед яких особливо виділяв психологію; 
оволодіти теорією виховання на основі широкої загальної освіти, без чого неможлива педагогічна 
практика. 

Ідеї К.Д.Ушинського щодо ефективних форм і методів професійної підготовки вчителя успішно 
розробляв і втілював у життя М.О.Корф, з ім’ям якого тісно пов’язане становлення земської школи у 
Північному Приазов’ї. Займаючи посаду голови Олександрівської училищної ради, М.О.Корф не тільки 
впливав на розвиток земської школи у своєму та у сусідніх (зокрема, Бердянському) повітах, а й на 
професійну підготовку земських учителів. Треба зазначити, що Північне Приазов’я було своєрідним 
експериментальним педагогічним майданчиком, де впроваджувались ідеї М.О.Корфа. 

Слід зазначити, що Бердянське земство у другій половині XIX-на початку XX століття вирізнялось 
великою активністю й зацікавленістю як у справі відкриття земських шкіл, так і у справі професійної 
підготовки земського вчителя. Як свідчать матеріали, видані Бердянським земством (Нариси діяльності 
Бердянського повітового земства Таврійської губернії з народної освіти (1866-1896 рр.), Збірник наказів 
Бердянських повітових земських зборів з 1866 р. по 1908.), члени цієї установи добре розуміли значення 
професійної підготовки земських учителів. 

Питання про укомплектування земських шкіл учительськими кадрами знаходилося у компетенції 
повітової земської управи та узгоджувалося з інспекторами народних училищ, які були в кожному повіті 
Північного Приазов'я. 

На початку своєї діяльності, спрямованої на поліпшення справи народної освіти, Бердянське земство 
зіткнулося з проблемою браку кваліфікованих учительських кадрів. Багато хто хотів зайняти місце 
вчителя, та більше було запрошених, ніж обраних. Так, випускники духовних семінарій прагнули 
зайняти посаду років на два, до одруження або прийняття священства; інші - до підшукання іншого 
більш прибуткового заняття або до заміжжя; треті намагались уникнути військового обов'язку. Без цих 
категорій залишались ті, хто мав спеціальну підготовку до педагогічної діяльності: домашні вчителі і 
вчительки. Вони не становили й 10% загальної кількості кандидатів до початку 90-х років ХІХ століття. 

Ось чому, починаючи організацію народних шкіл у повіті, члени Бердянського земства вирішили, в 
першу чергу, забезпечити нові школи відповідно підготовленими педагогічними кадрами. Спеціальних 
педагогічних закладів на той час ще не було, і земські збори 1866 року ухвалили: "надіслати цього ж 
року до Бердянської повітової школи для навчання від кожної волості по одному хлопчику, а в наступні 
роки надсилати стільки, скільки потрібно. По закінченні ними навчання призначити їх вчителями 
сільських шкіл". Внаслідок цієї постанови першого ж року вступили до повітової школи 11 хлопчиків; у 
подальші роки число їх збільшилось до 50. 

Крім цього, на надзвичайних земських зборах, скликаних у березні 1867 року, було ухвалено: "поряд з 
навчанням хлопчиків із селян, навчати за кошти земства п'ятьох дівчат-селянок у Бердянській жіночій 
міській школі з метою підготовки їх до вчительської роботи" . 

Приймаючи постанови про підготовку вчителів для сільських шкіл із місцевих селян, Бердянське 
земство, очевидно, виходило з тих міркувань, що такі вчителі будуть корисні не лише в справі народної 
освіти, а й у справі внутрішнього громадського життя, як інтелігентний елемент на селі, якщо вони, 
відбувши обов'язковий термін вчителювання, побажали б повернутися до свого господарства. 

Тут же скажемо, що у 1871 році відбувся перший випуск Бердянської повітової школи земських 
учителів у кількості 15 чоловік. Вони були призначені вчителями, частково - помічниками вчителів у 
школах повіту. Цікаво, що на 1896 рік, через 25 років після випуску, з цих п'ятнадцяти у школах 
Бердянського повіту залишилося лише семеро. Документи Бердянського земства свідчать і про те, що ці 
вчителі старанно ставились до навчальної справи. Так, у звіті земства за 1884-1885 рр. знаходимо 
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прізвища вчителів - Саввона Н., Віхляєва П., Мириленко І., Тараненко І., які за свою працю були 
відзначені срібною медаллю з надписом "За усердие". Цей документ є цікавим для сучасних науковців, 
тому ми цитуємо фрагмент зі звіту мовою оригіналу : “О степени усердия к делу учителей и учительниц 
управа, как на основании своих личных наблюдений, так и на основании сообщений г. инспектора 
народных училищ Ивана Федоровича Серно-Соловйовича, и гг. экзаменаторов может 
засвидетельствовать, что гг. учителя и учительницы, за весьма ничтожным исключением, относились к 
делу с полным усердием преподавание вели с отличным умением и пользою для учащихся.” 

Бердянська повітова школа для підготовки земських учителів була закрита в 1872 році. Преславську 
учительську семінарію було відкрито в 1875 році, а перший випуск учителів цієї семінарії був лише в 
1878 році. До того ж часу, після закриття Бердянської повітової школи і до 1878 року, у способах 
підготовки вчителів для шкіл Північного Приазов'я створилася прогалина, що дуже гальмувало справу 
розгортання народної освіти на Бердянщині. 

У 1874 році Бердянське земство, з метою поліпшення навчально-виховного процесу у відкритих 
школах, запросило відомого просвітителя, організатора відкриття земських шкіл у Олександрівському 
повіті Катеринославської губернії барона Корфа М.О. оглянути земські школи Приазов'я. Відомо, що 
Корф М.О., проживаючи тоді у Женеві, не відмовив у проханні. З 24 квітня до 1 травня 1874 року він 
оглянув 17 земських шкіл із 57, які були відкриті на кошти земства. Корф М.О. перевірив не тільки 
знання учнів, а й методи викладання, дав двадцять два зразкових уроки арифметики, письма, звукового 
навчання грамоти, пристосовуючи кожний урок до спеціальних завдань конкретної школи й 
національності її учнів. 

Виступаючи зі звітом про поїздку на засіданні Бердянських земських зборів 27 вересня 1874 року, 
Корф М.О. зауважив, що “справа в школах могла йти більш правильно, якби вчителі народних шкіл 
одержували освіту в спеціальних педагогічних навчальних закладах".  

За активної участі барона Корфа М.О. у Бердянську на кошти земства була організована зразкова 
початкова школа для ознайомлення зі справою кандидатів на вчительські місця, а в Преславі в 1875 році 
- вчительська семінарія. 

26 вересня 1874 р. була заслухана доповідь з приводу відкриття у Бердянському повіті на кошти 
Міністерства народної освіти вчительської семінарії у будинку центрального училища в селі Преславі, 
яким поступалися болгарські повітові сходи: Преславський, Романовський, Цареводарський. Місцева 
сільська громада, згідно з наказом від 8 червня 1874 р., погодилася виділити зі своїх наділів у власність 
семінарії 10 десятин землі для практичних занять учнів. 

17 жовтня 1875 року збори одностайно ухвалили: висловити щиру подяку міністру народної освіти за 
згоду відкрити в Бердянському повіті вчительську семінарію, а попечителеві Одеського навчального 
округу - за сприяння в цій справі. 

22 жовтня 1876 року збори Бердянського земства розглядали питання, пов’язані з професійною 
підготовкою майбутнього вчителя: про асигнування на утримання підготовчого класу, про фінансування 
ремісничого відділення, про призначення фельдшера при Преславській вчительській семінарії, про 
прийняття до семінарії дітей, незалежно від віросповідання. 

У 1877 р. Преславська учительська семінарія почала третій рік існування, маючи 81 учня, що на 20 
чоловік більше, ніж у 1874 р. У підготовчому класі їх було 25, у 1-му класі - 26, у 2-му - 20, у 3-му - 10. Із 
загальної кількості учнів власне жителів Бердянського повіту було 48. 

Своїм успіхом у навчально-виховному процесі вчительська семінарія була зобов'язана директору 
П.Ф.Паховському й усім викладачам, які повністю віддавалися своїй справі і щиро турбувалися про 
професійний ріст майбутніх учителів. Населення з повною готовністю віддавало туди своїх дітей, і коли 
б у повіті було більше таких закладів, які б могли готувати дітей до першого класу семінарії, то можна 
було б упевнено говорити, що семінарія мала б у себе не 48 учнів з жителів Бердянського повіту, а в два, 
три рази більше цього. Але через те, що в Бердянському повіті, окрім початкових училищ, не було інших 
навчальних закладів, кількість учнів з жителів повіту була відносно невеликою. 

На той час для підготовки учнів до вступу в учительську семінарію існував лише один підготовчий 
клас при семінарії, але, на жаль, його існування було не досить довготривалим через брак коштів. 

Учительська семінарія готувала вчителів не тільки для Бердянського повіту, але й для інших повітів 
губернії. При семінарії за спеціальною програмою діяв клас садівництва та городництва. На викладання 
цих дисциплін пропонувалося призначити не менше шести тижневих уроків. Вартість навчання була 
2500-3000 крб. на рік. З метою підвищення рівня професійної підготовки майбутнього вчителя 5 жовтня 
1895 року збори ухвалили збільшити термін курсу Преславської вчительської семінарії з трьох до 
чотирьох років. 

Аналіз даних щодо освіти вчителів на 1 січня 1896 року свідчить про те, що з 183 вчителів та 
вчительок у 125 земських школах Бердянського повіту було 63 учителі (35%) з освітою Преславської 
семінарії; 23 вчительки (19%) отримали освіту у жіночих гімназіях м.Бердянська; з огляду на це можна 
стверджувати, що справа постачання кваліфікованих учительських кадрів для Бердянського повіту 
завдяки зусиллям земства стала на твердий грунт. 
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Ефективними формами професійної підготовки вчителів у Північному Приазов’ї у ІІ половині XIX- 
початку XX століття були вчительські курси та вчительські з'їзди. 

Щодо останніх, то інтерес викликають стенограми засідань Бердянської управи від 17.10.1875р., 
10.12.1881р., 13.10.1883р., які свідчать про кваліфіковане керівництво вчительськими з’їздами в 
Північному Приазов’ї. 

Докладніше розглянемо порядок денний останнього з’їзду (10 червня 1883 р.), який проходив у 
Бердянську під керівництвом М.О.Корфа, оскільки численні питання порядку денного були присвячені 
поліпшенню професійної підготовки вчителів. Виникла надзвичайна необхідність розв’язати ряд таких 
суттєвих питань, від яких залежав подальший розвиток навчальної справи в школах, які так дорого 
коштували земству, а саме: про програму викладання у початкових народних училищах; про організацію 
бібліотек для учителів при початкових земських народних училищах Бердянського повіту; про початок 
навчання у школах і вік вступників до народних шкіл; про час проведення проміжних і підсумкових 
іспитів учнів народних шкіл;. про вживання заходів щодо поліпшення відвідування учнями училищ; про 
шкільну дисципліну; про скликання дільничних з'їздів народних учителів. 

Засідання з'їзду народних учителів проходило в будинку Бердянської чоловічої гімназії (сьогодні 
центральний корпус Бердянського педагогічного інституту), директор якої М.С.Алаєв і увесь 
педагогічний персонал поставились із повним розумінням до з'їзду та показали це розуміння не лише на 
словах, взявши активну участь у розв'язані деяких питань; особливо велику допомогу надали 
законовчитель гімназії священик Костильов і вчитель О.О.Школьніков. На з'їзд були запрошені всі 
вчителі і вчительки початкових народних шкіл, а також учителі інших початкових училищ російських і 
німецьких сіл, 15 учителів міністерських училищ, що знаходились у м. Бердянську і його повіті, 7 
вчителів і вчительок народних училищ інших повітів, директор гімназії, всі вчителі і вчительки чоловічої 
та жіночої гімназії, директор Преславської вчительської семінарії, увесь склад училищної ради та 
земської управи та численна публіка, яка, незважаючи на те, що засідання з’їзду проходили два рази на 
день – від 9.00 до 12.00 годин ранку і від 15.00 до 18.00 годин вечора, ні на хвилину не залишала зали 
засідань. 

Всіх засідань було десять. Особливий інтерес привертає обговорення таких питань: про програму 
навчання у початкових народних училищах, тривалість курсу і кількість учнів для одного вчителя. 
Питання про програму навчання, як одне з найважливіших, викликало найбільш цікаві й жваві 
суперечки, що тривали протягом  двох засідань. Із дебатів з’ясувалось, скільки прикрощів зазнають наші 
школи від невизначеності програми та скільки виграють, якщо ця програма буде усталеною; причому 
також важливо, щоб для шкіл болгарських і німецьких сіл програма навчання відрізнялася від програми 
для шкіл російських сіл. При цьому не можна не зазначити, що всі вчителі в своїх виступах, 
висловлювались про якомога більше розширення початкового курсу шкіл. Для складання програми 
навчання були обрані комісії з учителів російських, болгарських і німецьких шкіл. Складені комісією 
програми підлягали ретельному обговоренню з'їздом і після внесених змін були затверджені; щодо 
питання про тривалість навчального курсу з'їзд, беручи до уваги, що у повіті існують два типи шкіл - з 4-
ма відділеннями при двох учителях та з 3-ма відділеннями при одному вчителю (причому в школах 1-го 
типу курс 4-річний, а у школах останнього – трирічний), постановив: звести школи до одного типу, мати 
школи тільки з 4-річним курсом, на тих умовах, щоб ні в якому разі більше трьох відділень одночасно не 
доручалося б одному вчителю; через це встановлено такий порядок, щоб у школах при одному вчителю 
після трьох років навчання не було новачків упродовж одного року. Кількість учнів для одного вчителя 
обмежена - 50, причому також ухвалено, щоб при двох учителях кожен з них переходив зі своїми учнями 
з відділення до відділення. 

Щодо часу і способу проведення проміжних та підсумкових випробувань у народних училищах, то з 
цього питання з'їзд, крім обговорення питання про саму систему іспитів, висловився за необхідність 
встановлення такого: під час випробувань, окрім екзаменаторів, мають бути присутні асистенти з числа 
народних учителів. Протягом обговорення означеного вище питання голова з'їзду зробив дуже детальне 
роз'яснення про більш цілеспрямований спосіб іспитів як учнів, так і випускників, що практикувалося 
ним у Маріупольському повіті. Немає сумнівів, що дуже цікава вказівка такого досвідченого педагога 
буде з розумінням прийнята й нашими екзаменаторами. 

Про організацію учительських бібліотек при початкових народних училищах: до цього питання 
учителі поставились із великою зацікавленістю і після дебатів про цілі, які має ставити бібліотека, 
з'ясованих головою з'їзду, було обрано комісію для укладання каталогу бібліотек. Укладений комісією 
каталог, за яким управа й почала організацію бібліотек, після розгляду з'їздом був затверджений. 

Про скликання дільничних вчительських з’їздів: визначаючи безсумнівну користь в усіх потребах 
школи, яку принесе частіше проведення таких учительських зібрань, з’їзд ухвалив: порушити клопотання 
про дозвіл проведення у Бердянському повіті дільничних учительських з’їздів на тих засадах, що й для 
вчителів менонітських училищ цього ж повіту. 

Цей з'їзд, хоча й короткотривалий, зробив важливий внесок у педагогічну справу тим, що земські 
вчителі вперше, в межах 200 осіб, за участю інспектора училищ Сєрно-Соловйовича і під досвідченим 
керівництвом барона М.О.Корфа, вирішили такі важливі для професії вчителя питання: як і чому навчати 
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і як допомагати учням, як не забути те, що їм може дати школа у відносно незначний, короткий період 
навчального часу та в такі юні роки; розв'язане також не менш важливе питання – про організацію 
бібліотек для учнів і вчителів тощо. 

При закритті з’їду його голова, барон М.О.Корф, зазначив: ”На знак вдячності своєї за виявлену 
довіру, наставники та наставниці народу, встанемо! Піднімемо високо прапор морально-релігійної, 
розвивальної школи й не опустимо його ніколи, доведемо ж це діями своїми.” 

З'їзд земських учителів і участь в його роботі видатного діяча теорії та практики навчання і виховання 
М.О.Корфа - визначна подія в історії професійної підготовки вчителя. 

Бердянське повітове земство піклувалось не тільки про підготовку вчительського персоналу для 
народних шкіл, але й про підвищення рівня загальної і професійної освіти осіб, які вже займали 
вчительські місця. З цією метою воно організовувало педагогічні курси. Згідно з правилами 1875 року, 
тимчасові педагогічні курси влаштовувалися з дозволу опікуна навчального округу, переважно при 
Преславській учительській семінарії. 

Керівники курсами призначалися директором семінарії з числа її викладачів. Заняття на курсах були 
обов'язковими для учителів. Після закінчення курсів вони мали скласти звіти і подати їх на розгляд 
керівництва. Всі курсисти впродовж усього часу з пильною увагою, живою зацікавленістю, повною 
відповідальністю ставилися до своїх занять, а тому користь курсів професійної перепідготовки вчителів 
була очевидною для всіх. Слухачі також отримали свідоцтва про задовільні успіхи, виявлені на курсах. 

З другої половини 70-х років до другої половини 90-х років XIX століття тривав період заборони 
курсів, що значною мірою сприяло організації Бердянським земством різноманітних спеціальних курсів: 
садівництва і городництва. 

Бердянська земська управа прийняла рішення у 1902 році проводити, замість педагогічних, 
загальноосвітні курси для народних учителів і вчительок. Ці курси були відкриті в 1903 році. Звичайно 
вони проводилися влітку й тривали близько місяця. З року в рік склад предметів, що викладалися, 
змінювався - через відсутність деяких лекторів або через введення нових предметів на прохання 
слухачів. Програми лекцій із більшості предметів були складені таким чином, що охоплювали весь 
предмет у його суттєвих частинах. У своєму викладі лектори прагнули, наскільки це можливо, до 
простоти та доступності. Але через те, що слухачі були з різною підготовкою, для однієї категорії лекції 
були занадто елементарними, а для інших - дуже складними, то заняття передбачали також різноманітні 
екскурсії та інші заходи. Змістом їх у перші роки був не догматичний виклад основ наук, розробка 
окремих питань із визначних відкриттів останнього часу. Пізніше почала все більше проявлятися 
елементарно-узагальнююча функція курсів. 

Організатори курсів зазначали: "Необхідність організації курсів не підлягає ніяким сумнівам, 
оскільки завдяки їм одні зі слухачів набувають нові знання, інші поновлюють у пам'яті свої пізнання, 
треті розширюють свій розумовий світогляд завдяки тому, що відомі знання висвітлюються під іншим 
кутом зору." 

Так, наприкінці XX століття ми маємо можливість ретроспективно проаналізувати, хоча б побіжно, 
основні тенденції: коли, чому та як змінювався й удосконалювався зміст професійної підготовки 
вчительських кадрів, що у ньому було позитивним і що - негативним, як використати досвід наших 
попередників для демократичного оновлення сучасної системи професійної підготовки педагогів. 

 
Матеріал надійшов до редакції 11.09.2000 р. 

Шумилова И.Ф.. Профессиональная подготовка земских учителей Приазовья 
(конец ХІХ – начало ХХ века) как историко-педагогическая проблема. 

На основании анализа архивных источников сделана попытка описания содержания и направлений 
профессиональной подготовки учителей в учебных заведениях и на специальных курсах в Приазовье. 

Shumilova I.F. Professional Training of Local Teachers Area in the Subasov (the end of XIXth c. – XXth 
century) as a Historic-Pedagogical Problem. 

An attempt has beem undertaken to describe contents and trends of professional teachers'  training in 
educational institutions and at special courses in the Subasov area on the basis of archive sources analysis. 
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УДК. 37.01.(09) 
О.І.Онипченко,  

старший викладач 
(Бердянський педінститут) 

ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ ПРО ПІДГОТОВКУ ВЧИТЕЛІВ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ У 
ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ 

На основі аналізу архівних джерел викладено власне бачення впливу педагогічних рад жіночих гімназій 
царської Росії на становлення майбутніх вчительських кадрів. 

В умовах оновлення національної освіти в Україні теоретиками та практиками ведеться активний 
пошук шляхів підвищення рівня професійної підготовки педагогічних кадрів, тому дуже актуальним є 
вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду минулих поколінь і його творчого використання. 

Проблема фахової підготовки вчителя, формування його особистості привертала увагу відомих 
педагогів, публіцистів та громадських діячів минулого, до яких належать Г.С.Сковорода, О.В.Духнович, 
Ю.А.Федькович, М.І.Пирогов, К.Д.Ушинський, С.І.Миропольський, М.П.Драгоманов, Х.Д.Алчевська, 
П.А.Грабовський, І.Я.Франко, Б.Д.Грінченко, С.В.Васильченко, С.М.Ковалів, Т.Г.Лубенець та ін. 

О.В.Духнович відзначав відповідальність і почесність педагогічної праці, при цьому зазначаючи, що 
педагогом може бути лише та людина, яка має до цього покликання, оскільки “не всякий, – писав він, – 
хто вчить і наставляє, може називатися учителем і наставником”. На його думку, той, хто не має 
відповідних здібностей, більше шкодитиме суспільству, ніж буде йому корисним. О.В.Духнович 
неодноразово стверджував, що на педагогічну роботу люди повинні йти за покликанням; тільки це і є 
запорукою успішної педагогічної діяльності. 

З великою повагою до вчителів ставився І.Я.Франко, який ще в 1824 році у рефераті “Наші народні 
школи і їх потреби” звертав увагу на те, що “учителем школа стоїть”. Порівнюючи педагогічну 
майстерність з мистецтвом поета, він,  разом з тим, доводив, що успіхи в роботі залежать не лише від 
професійної підготовки, а й від умов, у яких живе й працює педагог. І.Я.Франко неодноразово 
підкреслював, що виховання підростаючого покоління підвищує вимоги до професійної підготовки 
вчителя.  

Зазначимо, що в кінці 50-х - на початку 60-х років минулого століття актуальними були питання 
підготовки педагогічних кадрів для початкових училищ, гімназій та університетів.  Особливе місце серед 
педагогів, які займалися цією проблемою, належить М.І.Пирогову і К.Д.Ушинському, які присвятили її   
вирішенню чимало праць, що містять конкретні рекомендації щодо становлення молодих спеціалістів.  

Так, М.І.Пирогов, будучи попечителем Одеського, а згодом Київського навчального округу, постійно 
стикався з проблемою відсутності вчителів у повітових і приходських училищах. Це було пов’язане з 
поганим матеріальним забезпеченням педагогів, низькою роллю їх у суспільстві, а також відсутністю 
централізованою підготовкою кадрів. До того ж серед учителів, що вже працювали, лише “деякі володіли 
і деякі розуміли  важке мистецтво учителя”. Все це змусило М.І. Пирогова займатися створенням 
“педагогічних розсадників” у провінції. (“Чого ми бажаємо?”, 1858р.; “Про підготовку вчителів для 
повітових і приходських училищ”, 1859 р.; та ін). До того ж, саме йому належить пріоритет у створенні 
проектів педагогічних семінарій. (“Про створення педагогічної семінарії при Ришельєвському ліцеї в 
Одесі”, 1857р.; “Про створення педагогічної семінарії при університеті Св. Володимира у Києві”, 1859р.). 

Досить цінним, на наш погляд, є думки М.І. Пирогова про важливість педагогічної практики під час 
фахової підготовки. Вчений доводив, що ті знання різних наук, які здобувають студенти під час навчання 
в університеті, не дають практичних навичок для подальшої педагогічної діяльності. Тому детально 
розроблені конкретні завдання щодо організації й методів навчання студентів на практичних і 
педагогічних курсах при гімназії вже після закінчення теоретичного університетського курсу з метою 
ознайомлення студентів як з практичною педагогічною діяльністю, так і надання їм можливості ближче 
познайомитися зі специфікою (“Про створення педагогічної гімназії у Києві”, 1859 р. та ін.). 

Думки про підготовку вчителів викладені видатним вітчизняним педагогом К.Д. Ушинським у 
багатьох статтях, програмах, працях (“Проект учительської семінарії”, “Педагогічна подорож до 
Швейцарії”, “Про користь педагогічної літератури”, “Три елементи школи”, “Думка колезького радника 
К.Д. Ушинського про проект реорганізації Гатчинського інституту”, в передмові до книги “Людина як 
предмет виховання” та ін.). 

К.Д. Ушинський критикував “Проект учительського інституту Росії”, в якому відзначав ряд істотних 
недоліків щодо базової школи, організації керівництва та навчальної роботи в учительському інституті. 
На його погляд, найістотнішим недоліком у справі народної освіти є нестача “добрих наставників, 
спеціально підготовлених до виконання своїх обов’язків”. 
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Не втратили своєї актуальності вимоги педагога до абітурієнтів учительської семінарії, яких, на його 
думку, слід було старанно добирати з урахуванням здатності до педагогічної роботи і ні в якому разі не 
приймати до учительських семінарій випадкових людей. 

У “Проекті учительської семінарії” К.Д. Ушинський наголошував на тому, що вчитель повинен 
оволодіти не лише певною сумою знань з тих чи інших дисциплін, а й мистецтвом виховання, тобто 
досконало володіти ефективними засобами педагогічного впливу на учнів. До того ж видатний педагог 
обґрунтував положення про необхідність спеціальної підготовки майбутніх наставників до виховної 
роботи у школі. Отже, для педагога не досить мати нахили, здібності, терпіння, знати предмет та 
методику його викладання, а обов’язково володіти спеціальними знаннями теорії та методики виховання.  

Продовжуючи думку М.І.Пирогова про необхідність педагогічної практики під час фахової 
підготовки спеціалістів, К.Д.Ушинський порівнював учителя з лікарем. “Нормальна школа без 
практичної школи при ній, – писав він з цього приводу, – те саме, що медичний факультет без клініки”. 

Зазначимо, що проблема підготовки вчителя привернула надзвичайно велику увагу педагогічних 
працівників на першому етапі дискусії при обговоренні статуту 1864 року. У різних виступах педагогів, 
педагогічних рад, діячів народної освіти, духівництва була дана  висока оцінка ролі вчителя, але, разом з 
тим, були висунуті вимоги щодо поліпшення його фахової підготовки,  поліпшення матеріального 
становища, надання учителю більшої самостійності у роботі і т.п. 

На наступному етапі дискусії запропонований проект статуту створення учительських інститутів, які 
б готували вчителів для училищ, був прийнятий зі співчуттям. Крім зауважень загального характеру 
щодо змісту і терміна навчання у такому закладі, в цілому проект був схвалений всіма учасниками 
дискусії. 

Оригінальний шлях підготовки вчителів, які закінчили прогімназію, запропонувала педагогічна рада 
Псковської гімназії. Вона вважала необхідним  заснувати невеликі взірцеві народні училища, які б за 
хороших умов дозволили підготувати спеціалістів на належному рівні. Педагоги могли практично 
підготувати певне число кандидатів у вчителі, які закінчили курс наук у прогімназії, познайомивши їх із 
теоретичними основами дидактики. 

Такий шлях підготовки народних вчителів педагогічна рада вважала більш доступним і педагогічно 
доцільним. Він не вимагав великої затрати коштів і забезпечував достатню практичну підготовку 
кандидатів у вчителі: через спостереження уроків досвідчених вчителів взірцевого училища і через 
особисті практичні заняття під керівництвом тих же вчителів. Цей спосіб не виключав, а, навпаки, 
пропонував і теоретичну підготовку з педагогіки, яка повинна здійснюватися за відповідними 
рекомендаціями самостійно тими, хто готувався до учительської діяльності. Загальна ж підготовка 
здійснювалась прогімназією. 

Крім того, при підготовці фахівців для народних училищ учасники дискусії неабияку роль відводили 
вчительським з’їздам і нарадам, заходам, які   підвищують  знання і практичні вміння педагогів. Такі 
форми спілкування людей, що працюють в одній галузі різних кутків округу або губернії, є дуже 
цінними, оскільки сприяють взаємному обміну досвідом і колективному  обговоренню навчальних 
питань. Саме тут вчителі могли відвідувати уроки своїх колег, знайомитися зі зразками педагогічного 
досвіду, висвітленими у друкованих виданнях.   

Слід відзначити, що більшість тих, хто виступав щодо проблеми підготовки  вчителя, відстоювала 
учительську семінарію як основний тип навчального закладу, спеціально призначеного для підготовки 
народних вчителів, не відкидаючи позитивного проекту педагогічних курсів. Педагоги вважали, що 
педагогічні курси є тимчасовим засобом до того часу, поки мережа вчительських семінарій не зросте 
настільки, щоб повністю задовольнити потреби країни в кваліфікованих вчителях народних шкіл, 
училищ. 

Враховуючи важливість початкової освіти й недостатню кількість учителів, учасники педагогічної 
дискусії настоювали як на швидкому розгортанні мережі семінарій і педагогічних курсів, так і на 
одночасному корінному поліпшенні матеріального та правового становища вчителів. 

Важливим виявився факт стосовно порушення питання про право жінок працювати вчителями. 
Наприклад, Ф.Толь, К.Д.Ушинський висловлювалися з приводу цього схвально, вважали, що вони 
можуть навчатися в педагогічних закладах. До того ж, серед жінок привілейованих станів вже тоді було 
немало тих, що мали хорошу освіту, і кількість їх повинно було зростати в зв’язку з виникненням 
жіночих навчальних закладів 1-го та 2-го розрядів. 

Педради багатьох навчальних закладів, педагоги визнавали, що жінка, порівняно з чоловіками, 
володіє не меншими здібностями до навчання і виховання дітей, особливо молодшого віку, і у зв`язку з 
гострою потребою в учительських кадрах для початкових училищ, відстоювали це. Варто зазначити, що 
прогресивна більшість настоювала на наданні жінці таких прав, як і чоловікові: однакова оплата праці, 
розміри пенсії, можливість навчати хлопчиків та дівчаток, на викладання Закону Божого та ін. 
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Дехто з учасників дискусії, враховуючи складність педагогічної праці, пропонували створювати для 
приготування вчительок особливі (жіночі) учительські інститути, наприклад, педрада другої 
Петербурзької гімназії. 

Вивчення архівних матеріалів Київського, Харківського та Одеського навчальних округів (журналів, 
протоколів засідань педагогічних рад та ін.) доводить, що на педагогічних радах у цей період 
приділялася увага питанням підготовки вчителів, а саме: створення додаткових педагогічних класів при 
гімназіях. 

Так, огляд архівних матеріалів Харківського навчального округу [1:130] свідчить, що міністром 
народної освіти 31 серпня 1874 р. було затверджено план 8-го додаткового класу жіночої гімназії, згідно 
з яким при жіночих гімназіях МНО, крім загального семирічного курсу, може бути заснований 
додатковий “педагогічний” клас для осіб, які бажають отримати право на звання домашніх наставниць і 
вчительок; а в §6 цього плану зазначалося, що кожна учениця обирає одну зі спеціальностей, які є у 8-му 
класі гімназії (словесність,  математика), і з якої вона бажає  отримати звання домашньої наставниці або 
вчительки (предмет своєї спеціальності вивчався в обсязі, встановленому для чоловічих гімназій МНО). 

Вивчення архівних матеріалів Валківської, Богодухівської та інших жіночих гімназій доводить, що 
педагогічні ради й батьківські комітети приділяли багато уваги цьому додатковому “педагогічному” 
класу, особливо практичним заняттям вихованців (спостереженням за ученицями молодих класів, 
репетиції з ними, ведення пробних уроків), а деякі засідання ради були спеціально присвячені 
обговоренню висновків педагогічної комісії.  

Так, на педагогічній раді Богодухівської жіночої гімназії [2:172] неодноразово обговорювався стан 
підготовки спеціалістів. На її засіданнях зачитувалися аркуші зі спостережень виховательок восьмого 
класу над ученицями молодших класів при виконанні ними обов`язків класних наглядачок. Кожна 
учениця вела свої спостереження як в молодших класах гімназії, так і в трьох відділеннях підготовчого 
класу, заснованого спеціально для проведення практичних занять ученицями 8-го класу. Це давало змогу 
набути їм корисних знань, необхідних для подальшої педагогічної діяльності в ролі наставниць та 
вчительок. Комісія відзначила, що всі сумлінно виконували покладені на них обов`язки: уважно 
спостерігали за ученицями, надавали посильну допомогу з різних предметів слабким ученицям, при 
цьому помічали недоліки і намагалися їх усунути як відносно окремих учениць, так і у відношенні цілого 
класу. Записи у щоденниках спостереження були зроблені сумлінно і ґрунтовно. 

Цікавим є і той факт, що педагогічні ради не залишалися осторонь проблеми прийомів і методів 
підготовки фахівців. Так, на засіданнях  неодноразово заслуховувалися протоколи педагогічних комісій 
про види, кількість практичних вправ з методик різноманітних предметів у 8-му класі гімназії у зв`язку з 
введенням нових планів, затверджених Міністерством народної освіти від 4 травня 1916 р. (вони мали на 
меті реорганізувати існуючі  педагогічні класи при жіночих гімназіях [3:92-93]).  

Наприклад, за визначенням цієї комісії, практичні вправи у 8-му класі являють собою відповідно до 
свого характеру такі три основні групи: 

а) письмові звіти про типові уроки з різних предметів, прослухані ученицями 8-го класу у початковій 
школі чи в підготовчому класі при гімназії, і в 1- 4 класах гімназії; 

б) усний самостійний розбір під час класних занять статей, що можуть слугувати матеріалом для 
пояснювального читання; 

в) пробні уроки учениць 8-го класу в початковій школі, підготовчому класі при гімназії і в 1- 4 класах 
її що супроводжуються обговоренням і розбором кожного уроку окремо в присутності й при 
безпосередній участі всіх учениць вищезазначеного класу. 

Навіть встановлювалася певна кількість практичних вправ (198 пробних уроків – 122 навчальної 
години різноманітних предметів), необхідних для учениць 8-го педагогічного класу, яка, на думку 
комісія, змогла забезпечити підготовку майбутніх вчительок початкової школи до подальшої 
педагогічної діяльності.  

Досить прогресивним, на наш погляд, являється факт створення з учениць старших класів гімназії за 
їх ініціативою дружини репетиторів [4:206]. 

Так, на одному із засідань педагогічної ради Богодухівської жіночої гімназії було заслухано протокол 
про роботу комісії з організації дружини репетиторів, згідно з яким учениці старших класів виявили 
бажання допомагати молодшим ученицям при підготовці до осінніх іспитів. За пропозиціями голови 
педагогічної ради членами комісії старшокласницям були надані відповідні детальні вказівки. 
Здійснювалася допомога з різних предметів, велися спостереження за характером молодших учениць. 
Педагогічна комісія відзначила, що така діяльність учениць восьмого класу, за незначним винятком, є 
доцільною, а вивчені загальні дидактичні принципи і практичне засвоєння ними методик окремих 
предметів є важливими, про що свідчили детальні записи у щоденниках. 

Таким чином, проблема підготовки вчителів вирішувалась і за допомогою організації додаткового 8-
го “педагогічного” класу у жіночих гімназіях, після закінчення якого учениці отримували право бути 
домашніми наставницями і вчительками. Але щодалі термін навчання у “педагогічному ” класі 
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збільшувався (спочатку один рік, потім два роки, і навіть пропонувалося три роки) у зв`язку зі змінами 
обсягу програм навчання. За цей час можна було закінчити учительську семінарію і отримати диплом, 
який надавав право викладати у навчальних закладах. Тому поступово “педагогічні” класи 
перетворились на загальноосвітні, а для бажаючих вивчати педагогіку було запроваджено факультативне 
викладання педагогіки та методик. 

Слід зазначити, що далі в деяких навчальних закладах організовувалися педагогічні класи для 
бажаючих вступити до учительських семінарій і присвятити себе справі учительства. 

Отже, проблема підготовки педагогічних працівників завжди перебувала в центрі уваги педагогів. 
Загальноосвітня і педагогічна підготовка педагога, формування необхідних моральних якостей під час 
навчання в учительській семінарії були тими обов’язковими передумовами, без яких розвиток народної 
освіти був неможливим. Саме тому в педагогічній теорії ми знаходимо так багато оригінальних і цінних 
ідей, що не втратили свого значення і до нашого часу.  Вивчення і творче використання досвіду 
педагогічної підготовки вчителів минулого сприятиме, на наш погляд, оновленню вищої педагогічної 
школи України. 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ: ІСТОРИКО – ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

У статті аналізується історичне коріння проблеми відповідальності школяра. Розглядаються 
педагогічн погляди Ж.-Ж.Руссо, Дж.Локка, С.Русової, А.Макаренка у контексті проблеми 

відповідальності особи. 

Проблема відповідальності особистості завжди цікавила вчених – педагогів минулого. Так, у 
творчому доробку Я.А. Коменського закладені ідеї виховання людяності в людині, і на цій основі 
виділяються чотири доброчесності: мудрість, поміркованість, мужність і справедливість. Мужність, 
зокрема, розумілася ним як витривалість, готовність принести користь, виконання обов’язку. Ці якості 
визначалися вченим-гуманiстом як ставлення, відношення індивіда до інших людей, до самого себе, до 
оточуючого світу.  

Дещо пізніше англійський педагог Джон Локк у роботі “Думки про виховання”, розкриваючи зміст 
морального виховання, особливої ваги надавав формуванню у дітей чесності, відповідальності, сорому за 
неправильні вчинки. Він неодноразово підкреслював у своїх працях, що моральні норми і правила не 
повинні бути чимось зовнішнім, вони мають  стати глибоко особистісними якостями молодої людини. 
Саме необхідність формування в особистості внутрішньої потреби до активного утвердження в собі 
моральних принципів (а отже, й відповідальності) визначалась Дж. Локком головною метою виховання 
[1 : 186].  

Отже, головним, за Локком, є утвердження у вихованця внутрішнього ставлення до доброчесної 
поведінки, тобто здатності до подолання складнощів, які характеризують такий компонент змісту 
відповідальності як наполегливість. Саме остання, завдяки сформованості, дозволить вихованцеві у 
подальшому зреалізувати себе у діяльності та в житті. 

У XVIII столітті Ж.-Ж. Руссо розширює наше уявлення про зміст відповідальності. Він одним із 
перших ввів у науковий обіг поняття “індивідуального обов’язку особистості”. У своїй праці “Еміль, або 
Про виховання” вчений висловив глибоку думку про суспільну працю як суттєвий моральний фактор  
життєдіяльності людини і неминучий її громадський обов’язок. Тим самим, за Руссо, почуття 
індивідуального обов’язку підлягає формуванню шляхом індивідуальної взаємодії вихователя й 
вихованця. Ним також були вперше розвинуті ідеї соціальної автономії молоді від старших та 
індивідуального самовизначення, на противагу пасивному “пристосуванню” до існуючих умов, а також 
висловлені думки про юність як епоху “другого народження”, “втілення чистої суб’єктивності” [2 : 9]. 

Великий гуманіст кінця XVIII століття Й.Г. Песталоцці в основу змісту елементарної моральної 
освіти дітей поклав почуття діяльної любові до матері, до інших людей. Стратегічним шляхом виховання 
у дітей відповідальності, за Песталоцці, є розвиток у них умінь виконання головних соціальних ролей – 
громадянина, сім’янина. 

Одним із ефективних засобів виховання при цьому, на його думку, є “вправи у доброчесності”. Це – 
зокрема, участь дітей та молоді у добрих і корисних справах, що  потребують зусиль, витримки, 
відповідальності. Ці “вправи у доброчесності” варто розпочинати у сім’ї, а пізніше систематично 
продовжувати в умовах навчально-виховних закладів [1 : 190]. Отже, вчений виділяє такий важливий 
атрибут відповідальності, як здатність дітей та молоді до виявлення волі, наполегливості, без чого 
розвивати особистість надто складно. 

В українській педагогіці епохи Відродження (XVI-XVII ст.) також приділялася достатня увага 
відповідальності як стрижневій якості майбутніх козаків. Зокрема, у козацьких школах молоді люди 
виховувались на демократичних засадах. Найвищими якостями при цьому вважалися патріотизм, 
відповідальність за долю Батьківщини і готовність віддати за неї життя. Існувало побратимство. Юнаки, 
що браталися, клялися до кінця життя підтримувати один одного. Тобто, відбувався процес формування 
відповідальності не тільки за себе, а й за іншого.  

У XVIII столітті видатний український мислитель Г. Сковорода підкреслював у своїх працях, що 
успіх у діяльності людини залежить не лише від її здібностей (хоч немає нічого важливішого й 
кориснішого, вважав він, як пізнати себе, свої сильні і слабкі, позитивні і негативні сторони), а й від 
ставлення до неї інших людей, а також від працьовитості, доброчесності, сумлінності, відповідальності 
та інших моральних якостей. З погляду педагога, кожна людина має зайняти відповідне місце в 
суспільстві не за багатством , а за “сродностью”, тобто відповідно до своїх природних задатків, що 
виявляються і розвиваються в процесі діяльності [3 : 33].  

Сам процес формування відповідальності, за Г. Сковородою, пов’язаний з утвердженням її як звички 
особистості, оскільки “она не в знании живет, а в делании” [4 : 113]. Загалом, за Сковородою, виконання 
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особистістю громадського обов’язку можливе в служінні людям. Проте для цього індивід має не лише  
займатися спорідненою працею, а й щоденно працювати над своїм інтелектуальним зростанням, 
передовсім читаючи книги, тим самим пізнаючи й самого себе. 

Дещо пізніше у ХІХ столітті великий вітчизняний педагог К. Ушинський головним завданням 
виховання особистості вважав “впливи моральні” [5 : 23], а саме – обов’язку і відповідальності перед 
народом, перед державою, сім’єю і самим собою. Отже, йдеться, насамперед, про підготовку 
громадянина своєї держави (з високим почуттям обов’язку і відповідальності). 

Зокрема у своїх психологічних статтях він наголошує на великому значенні у розвитку дитини волі. 
Навчання розуміється ним як вольовий процес, де вчитель має привчати учнів долати труднощі. Дитині в 
процесі навчання не все буде цікаво. Проте, завдяки волі, усвідомленню свого обов’язку, вона 
привчається долати нецікаве і важке [1 : 196]. У подальшому житті людини, за Ушинським, реалізувати 
повною мірою почуття громадського обов’язку зможе лише та особа, котра вдало буде поєднувати в собі 
працю розумову і фізичну. Очевидно, класик педагогіки, тим самим, передбачив майбутнє суспільної 
людської діяльності, оскільки на перетині ІІІ тисячоліття у новітніх виробничих технологіях поступово 
зникає межа між першою та другою. 

На початку ХХ ст. С. Русова закликала нову школу “обгорнути” дитину ласкою, викликати усі її 
активні творчі сили, розвинути етичну й громадську свідомість, щоб вихованці зробились, дійшовши 
зросту, добрими, корисними, а отже, й відповідальними громадянами своєї батьківщини [6 : 30]. 
Природно, що національно свідома особистість, за Русовою, перш за все має оволодіти національними та 
загальнолюдськими вартостями, серед яких чільне місце посідає здатність долати перешкоди, 
наполегливість. Такі формуються у навчально-виховному процесі. Проте вчений підкреслює, що у 
формуванні відповідальності варто дотримуватися наступності та послідовності. Тобто, вихователь має 
формувати у дітей потребу у дотриманні обов’язку щодо виконання ними малих справ. 

У ХХ ст. один з авторів ідеї національного виховання Г. Ващенко у своїй книзі “Виховний ідеал” 
також розкриває проблему виховання ідеальної людини, українця, відповідального громадянина своєї 
країни з добре розвиненими моральними якостями. Тим самим, він мав на увазі вольову, відповідальну, 
духовно і фізично досконалу особистість. Головною метою життя такої особистості є служіння Богу й 
Україні.  

Велике значення для розуміння відповідальності як педагогічної категорії має спадщина А.С. 
Макаренка. Зокрема, він одним із перших розкриває відповідальність як соціальну якість, яка 
ґрунтується на відносинах відповідальної залежності, що характеризуються їх виявленням вихованцями 
у процесі навчання та позанавчальної діяльності. 

У його працях ми зустрічаємося з такими поняттями, як “відповідальна залежність”, “загальна 
відповідальність”, “сувора відповідальність”, “принцип відповідальності”, “відповідальна людина”, 
“переживання відповідальності”, “почуття відповідальності перед колективом” тощо. Педагог підходив 
до аналізу відповідальності з різних сторін, розглядаючи її як почуття, як переживання і як властивість та 
характеристику суб’єкта діяльності, а також як функцію органів управління та характеристику 
організованого колективу [7 : 15]. 

Формування світогляду, відповідальності в юнацькому віці він вбачав у правильному поєднанні того, 
що називав близькою і далекою перспективами, або розширенням тимчасової перспективи “вглибину” 
(охоплення більш далеких відрізків часу) і “вширину” (включення свого особистого майбутнього в коло 
соціальних змін, які мають відношення до суспільства в цілому). Загалом, А. Макаренко вперше у 
радянській педагогіці зробив спробу розглянути всі складники соціальної відповідальності особистості. 

Доречно відзначити, що вся теорія становлення відповідальності у А. Макаренка ґрунтується на 
вихованні особистості у колективі і через колектив. Тому у створених ним виховних закладах кожний 
відчував себе захищеним і відповідальним за своє і загальне благо. 

Але вчений не зводив відповідальність до зовнішнього контролю поведінки особистості за 
допомогою колективу. Якраз у цьому зв’язку важливо виховувати почуття обов’язку, емоційне 
переживання вихованцем власної відповідальності. Відповідальність, нагадував він, полягає не тільки в 
тому, що людина боїться покарання, а й у тому, щоб людина і без покарання почувала себе незручно, 
якщо з її вини пошкоджена або знищена річ, “... щоб дитина сама побачила шкоду, якої вона завдала 
недбалим поводженням з річчю, і пожаліла про своє недбальство” [10 : 383–384]. 

Суттєво, що найпершою умовою виховання дітей у колективі вчений вважав поєднання інтересів 
суспільства і особистості. Становлення особистості у такий спосіб пов’язується з її здатністю 
усвідомлювати зв’язки з іншими людьми, підпорядковуючи при цьому власне життя певним обов’язком. 

Отже, відповідальність у колективі, за Макаренком, формується на основі чіткого фіксування 
обов’язків, колегіальності, залучення кожного вихованця до виконання та управління різноманітними 
видами діяльності. Оскільки вона (відповідальність) розвивається як якість особистості лише на основі 
багаторазового повторення, закріплення і перетворення у потребу, то виникає необхідність у постійному 
контролі за виконанням обов’язків, які при цьому покладав на індивіда колектив. До засобів виховання 
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відповідальності вчений відносив особистий приклад, систему заохочень та стягнень і т.д., тобто тих 
механізмів формування вищеозначеної стрижневої якості, які він реалізував у власному досвіді [8 : 17]. 

Також надто суттєвим є той факт, що вчений вважає відповідальність “найважливішим людським 
атрибутом”, наголошуючи, що першопочатком авторитету людини є її відповідальність. Очевидно, тому 
весь зміст навчально-виховного процесу закладів Макаренка спрямовувався для формування людини 
майбутнього вже “сьогодні”, з тим, щоб “проектувати краще в людині”, поєднуючи при цьому класове і 
загальнолюдське, індивідуальне і колективне [11 : 179]. 

Розвиваючи ідеї А.С. Макаренка, у 60-і рр. ХХ ст. великий український учений-гуманіст 
В.О.Сухомлинський у своїй педагогічній системі розглядав відповідальність у тісному взаємозв’язку з 
громадянськістю та совістю. Він трактував її як особисту, персональну проблему. Людина повинна 
відповідати, передовсім, перед власною совістю. Така відповідальність характеризує здатність молодих 
людей самостійно формувати обов’язки, вимагати від себе їх виконання, здійснювати самооцінку та 
самоконтроль, допомагає значно розширити сферу втручання особистості у навколишній світ  і 
стверджувати ідею “особистої відповідальності за все створене нашим народом” [12 : 267]. 

Педагогічна система В.О. Сухомлинського передбачала формування з раннього віку здатності до 
співпереживання, чутливості до чужого болю, милосердя і доброти щодо однолітків, молодших, 
старших, а також активну допомогу і підтримку слабшим. 

Проте розвиток відповідальності учнів, за Сухомлинським, успішно формується за умови поєднання 
виховання з самовихованням, яке набуває особливого значення розвитку у юнацькому віці. Тому він 
зазначав, що виховна сила колективу, цілюща сила праці – це азбучні істини виховання, але вони не 
піднімаються вище за азбуку, якщо немає внутрішньої індивідуальної духовної діяльності, в якій 
формується ідеал. 

Він не раз підкреслював, що суть самовиховання полягає в тому, щоб вміти юнакові чи дівчині 
примусити себе, звеліти самому собі, взяти владу над собою, починаючи з найменшого, незначного, 
змушуючи себе робити те, чого часом і не бажаєш. Самовиховання вимагає від юнацтва довготривалих 
вольових зусиль, уміння керувати собою, домагатися поставленої мети. “Придушуй у собі щонайменші 
ознаки слабовілля – вередування, образливості, дратівливості, сльозливості, індивідуалізму. Людина – це 
насамперед сила духу, уміння наказати собі, примусити себе” [10 : 133]. 

Отже, за Сухомлинським, відповідальність особистості трансформується і віддзеркалюється перш за 
все у духовній сфері людини. Очевидно, без утвердження духовності сформувати відповідальність у 
дітей та юнацтва надто складно. Саме перша дозволяє зміцнювати почуття відповідальності, 
забезпечуючи тим самим її дієвість та розвиток. 

Серед сучасних педагогів, котрі досліджують проблему відповідальності, передусім вирізняються 
роботи М.В. Левківського, М.І. Сметанського, О.В. Сухомлинської. 

Зокрема, для теоретичного розуміння сутності соціальної відповідальності юнаків наші уявлення 
розширює обґрунтування академіком АПН України  О.В. Сухомлинською загальнолюдських цінностей 
як методологічних орієнтирів у вихованні учнів загальноосвітніх установ.  

М.І. Сметанський трактує соціальну відповідальність педагогів як особистісну якість, сутність якої 
виявляється в усвідомленій моральній потребі і практичній готовності до виконання соціальних норм, 
розумінні соціального значення своєї діяльності, чіткому знанні своєї соціальної ролі, правильній оцінці 
своїх можливостей, активній життєвій позиції, ініціативній поведінці, здатності передбачити результати 
своєї діяльності. 

Соціальна відповідальність вчителів при цьому виявляється у двох аспектах: ціннісно-орієнтаційному 
і нормативно-регулятивному. Структура соціальної відповідальності (як якості особистості) включає 
пізнавальний, емоційний та діяльний компоненти. Як педагогічна категорія вона тісно пов’язана з 
іншими визначальними якостями особистості і виявляє детермінуючий вплив не тільки на характер її 
ставлення до своїх функціональних обов’язків, але і на процес формування самої особистості     [11 : 
178]. 

М.В. Левківський розглядає відповідальність як інтегральне особистісне новоутворення підліткового 
та юнацького віку. Саме завдяки інтеріоризації (присвоєнню) відповідальність стає визначальним 
регулятором життєдіяльності особистості. При цьому він виділяє чотири групи відповідальності 
особистості і класифікує їх як за формою виявлення, так і за змістом. За формою виявлення він поділяє 
відповідальність школярів на зовнішню та виконавську, а за змістом – на відповідальність за себе та за 
інших. Загалом, регулятивні механізми відповідальності за інших є похідними від відповідальності за 
себе [7 : 216]. 

Виходячи з вищеокресленого ретроспективного аналізу, слід відзначити, що проблема 
відповідальності зростаючої особистості, хоча й поставлена у педагогічній науці давно, проте 
інтесивного розкриття зазнала протягом ХХ століття. Але чи не до найточнішого її розуміння підійшов 
великий гуманіст В.C. Сухомлинський.  
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Саме включення особистого обов’язку, відповідальності до складу духовності та виявлення такої 
важливої детермінанти для регуляції дій і вчинків школяра, як совісність,  є незаперечним внеском до 
педагогічної скарбниці. 
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Тернопильская В.И. Ответственность старшеклассников: историко-педагогический аспект. 

В статье анализируются исторические корни проблемы ответственности школьника. 
Рассматриваются педагогические взгляды Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локка, С. Русовой, А. Макаренка в 

контексте проблемы ответственности личности. 

Ternopil'ska V.I. Responsibility of Senior Pupils: Historic-Pedagogical Aspect. 

The article analyses historic roots of the problem of a pupil's responsibility. The author considers the views of 
J.-J. Russo, Jh. Lock, S. Rusova, A. Makarenko in the context of the problem of a person's responsibility. 
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ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ НА ХАРКІВЩИНІ У 20-30-ТІ РР. ХХ СТОЛІТТЯ 

У статті зроблено спробу опису змісту та організації підготовки працівників освітніх установ та 
підготовки до здійснення соціального виховання у навчальних закладах Харківщини. 

Однією з характерних ознак сучасних освітніх процесів виступає їх інноваційна спрямованість. 
Здійснення інноваційної діяльності у сучасній школі вимагає підвищеного рівня професійної кваліфікації 
вчителя, через що проблема поліпшення якості підготовки фахівців у сучасних педагогічних ВУЗах 
набуває особливої актуальності. 

Ми виходимо з того, що в сучасній освітній практиці інноваційний процес може і повинен 
розглядатися як норма існування і розвитку педагогічної системи. Це - начальна вимога сьогодення, яка 
потребує суттєвих змін якості освіти і виховання. Але слід мати на увазі, що під інновацією в теорії 
педагогічної інноватики розуміється не абстрактне щось нове, а те нове, що в даних конкретних умовах 
виступає актуальним засобом вирішення тієї чи іншої педагогічної проблеми і дозволяє педагогічній 
системі набути нової якості, адекватної рівню суспільного розвитку. Вважаємо, що на усталений 
розвиток можуть розраховувати тільки у тому випадку, коли не порушується спадковий зв’язок між 
старим і новим. Тому розв’язання сучасних освітніх проблем потребує їх аналізу в історичній 
ретроспективі. 

Однією з першорядних проблем, яка вимагала вирішення в перші роки існування Радянської України, 
виявилась проблема підготовки педагогічних кадрів.  

Якщо з 1917 до 1920 року, в період запеклої громадянської війни, частих змін влади, культурно-
освітня робота в Україні здійснювалась безсистемно, то з 1920 року, з остаточною перемогою Радянської 
влади, в системі освіти розгортаються глобальні реформаторські процеси. 

Незважаючи на відсутність необхідного бюджету, неврожай і голод, Народний Комісаріат Освіти 
України першою справою вважає підтримку дитячого населення. Одним з провідних завдань своєї 
діяльності Наркомос України вважав соціальне виховання. Першого липня 1920 року було затверджено 
“Декларацію прав дитини” і “Декларацію про соціальне виховання”, в яких вказувалось на необхідність 
поширення кількості дитячих установ. Розширення мережі освітніх закладів вирішувало завдання з 
кількісної та якісної підготовки педагогічних кадрів. Лише за 1920 рік їх було створено близько 100 [1:5].   

В березні 1920 року у Харкові скликано першу Всеукраїнську нараду в справі освіти, що затвердила 
“Схему народної освіти УРСР” [1:15]. За цією схемою вся освіта складалася з двох галузей: соціального 
виховання дітей до 15-літнього віку і професійної освіти. Це вимагало розробки нових навчальних 
програм для підготовки педагогічних кадрів. 

Двадцять першого жовтня 1920 року при Харківській Академії Теоретичних знань нарадою 
викладачів педагогічного відділення було створено Педагогічний інститут при Академії Теоретичних 
знань. Цей інститут призначався для всіх, хто прагнув присвятити себе педагогічній діяльності [2:283]. 
Пізніше, з 1 липня 1921 року Академія спрощується і реорганізується в Вищий Педагогічний навчальний 
заклад Харківський Інститут Народної Освіти (ІНО). Він нараховував три факультети: підготовки 
робітників соцвиху; підготовки робітників профосвіти; підготовки робітників політпросвіти[3:164]. 

Факультет соцвиху готував робітників дитячих садків, майданчиків, містечок, притулків;  
інструкторів соціального виховання, а також вчителів-предметників для загальноосвітніх шкіл за фахом: 
1) фізика і хімія; 2) фізика, хімія та математика; 3) математика; 4)природознавство і географія; 5) рідна 
мова і російська література; 6)історія. 

Факультет політпросвіти готував бібліотекарів, лекторів, музробітників. 
Слухачі факультету профосвіти складалися з випускників технологічного інституту, які вирішили 

присвятити себе педагогічній діяльності. Даний факультет готував викладачів для закладів профосвіти. 
Робітниками соцвиху і вчителями мали змогу стати всі бажаючи, але для цього необхідно було 

прослухати цикл обов’язкових предметів , який входив до плану трьохмісячних педагогічних курсів при 
ІНО, затвердженому відділом робітників освіти від 5 травня 1920 р. 
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Цикл обов’язкових предметів для всіх слухачів передбачав вивчення таких предметів:1) історичний 
матеріалізм; 2) основи радянського будівництва; 3) введення в педагогіку; 4) система просвітницької 
політики Радянської влади; 5) сучасні течіі педагогічної думки; 6) психологія дитячої творчості; 7) 
душевне життя дитини; 8) психологія; 9) основи естетичного виховання; 10) фізичний розвиток дитини; 
11) шкільна гігієна; 12) ручна праця [3:91]. 

 Позитивним, на наш погляд, у програмі цих курсів було  те, що вони не відмежувались від вивчення і 
впровадження досвіду зарубіжних колег, і включали у програму предмет під назвою “Нові течії 
педагогічної думки”. Цей предмет вивчав сучасне гербартіанство, його педагогічну теорію і практику; 
досвід Бременської та Мангеймської школи; теорію вільного виховання.  

Цікавим було і вивчення психології дитячої творчості, що передбачало розгляд таких досліджень: 1) 
сприйняття, відтворення та логічна обробка образів; 2) цінність образів та понять для волі; 3) мистецтво-
діяльність, що виявляє особистість; 4) еволюція танцю та драми; 5) дитячий малюнок; 6) дитяча поезія, 
співи, танець [2:233]. Ознайомлення з цим предметом, сприяло формуванню творчої особистості, що 
залишається актуальною проблемою для сучасної освіти. 

Трьохмісячні педагогічні курси при ХІНО були не єдиними. Пізніше, при Харківському 
технологічному інституті було влаштовано трьохмісячні педагогічні курси, затверджені у 1922 році  
підвідділом підготовки робітників освіти. Аналіз навчального плану, означених курсів, дає підстави 
зробити висновок про досить грунтовну підготовку педагогічних працівників на даних курсах. Зокрема, 
цей план включав такі змістовні цикли. 

Педагогіка:1) фізичний розвиток дитини; 2) душевне життя дитини; 3)дефективні діти; 4) нові течії 
педагогічної думки; 5) просвітницькі органи і просвітницька політика; 6) спеціальні методи викладання 
окремих предметів; 7) організація дитячих установ. 

Соціально-політична пропедевтика: 1) історія та основи соціалізму; 2)історія класової боротьби; 3) 
радянська конституція;  

Українознавство: 1) практичне і теоретичне знайомство з українською мовою; 2) література України; 
3) фізична географія в зв’язку з етнографією України; 4) економічна географія України. 

При секції охорони дитинства Харківського губернського відділу народної освіти були відкриті 
шестимісячні і річні курси працівників соціального виховання.  Мета цих курсів складалась у підготовці 
робітників-педагогів єдиного дитинства (від 0 до 16 років). Програма цих курсів крім циклу обов’язкових 
предметів, який вивчався в інших установах, передбачала знайомство  і дослідження дитячих установ 
соцвоса; вивчення анатомо-фізіологічних відмінностей дитини  від народження до 4 років; підготовку до 
роботи з  хворими та зкаліченними дітьми [5:44]. 

З метою підготовки інструкторів соціального виховання ,  організації  дитячих установ, волосних, 
повітових та районних підвідділів соціального виховання, у Харкові у 1921 році було створено 
двохмісячні інструкторські курси.  Ці курси передбачали вивчення чотирьох циклів [6:71]: 

І. Соціальне виховання (160 годин): 1)введення в соціальне виховання його мета, та завдання; 
2)семінари по дитячих установах; 3)педологія; 4)психологія дитини; 5)як злучити виховання зі свободою 
дитини; 6)дефективні діти; 7)дитяча творчість; 8)психологія гри; 9)ручна праця; 10)робота з придатного і 
випадкового матеріалу; 11)переробка матеріалу (ліпка, малювання); 12)ритмічна гімнастика; 13)дитяча і 
педагогічна література; 14)розказування; 15)дитячі свята і театри; 16)екскурсія і її місце в вихованні; 
17)кулінарна праця. 

ІІ. Інструкторський цикл (80 годин): 1)коротке ознайомлення з підвідділами соціального виховання 
губернськими, повітовими і районними; 2)особисті форми і методи інструкторської праці; 3)організація 
соцвиховання; 4)організація і підготовлення робітників на місцях; 5)роль інструктора в дитячих 
установах; 6)праця робітника освіти серед населення; 7)підрахунок праці. 

ІІІ. Політична грамота (60годин): 1)елементи політичної економії; 2)історія соціалізму у зв’язку з 
історією робітничого руху; 3)історія і програма Комуністичної партії; 4)радянська конституція; 
5)радянське будівництво  в справі народної освіти; 6)професійний рух. 

ІV. Українознавство(100 годин): 1)теоретичний і практичний курс української мови; 2)українське 
письмацтво; 3)історія України з особливим розгляданням революційних рухів; 4)географія України з 
особливим розгляданням природних багатств України; 5)українське мистецтво. 

Отже, на початку 20-х років була створена досить розгалужена система педагогічної освіти. 
Орієнтовний навчальний план педагогічного циклу дисциплін у Педвузах, ухвалений державним 

науково-методологічним комітетом від 25 липня 1927 року виглядав таким чином [7:8]: 
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№ Педагогічні дисципліни І ІІ ІІІ ІV 
1 Вчення про поведінку людини  4   
2 Педологія  2   
3 Історія педагогіки та народної освіти 4    
4 Система радянської освіти  2   
5 Педагогіка колективу  3 2  
6 Педагогіка особини    3 
7 Педагогічні виміри   2  
8 Дидактика   2  
9 Методика спеціальних галузей   3 5 
10 Організація освітніх установ    1 
11 Шкільна гігієна    1 
12 Фізкультура   2 2 
13 Малювання, креслення, ліпка, аплікація 2 2   
14 Співи, музика 2 2   
15 Праця в майстернях 2 2 2  
16 Педагогічний практикум  2 4 6 
ВСЬОГО 10 19’ 19’ 18 
На педагогічних курсах та у Педвузах Харкова викладали декан факультету соцвиху ІНО Попів, 

дефектолог Соколянський, відомий історик Багалей, завідуючій кафедрою язикознавства ХІНО професор 
Суліма, завідуюча губсоцвосом Гендріховська та інші відомі діячі української педагогічної освіти. 

Аналіз програм підготовки педагогічних кадрів, незалежно від терміну підготовки і часу, дає підстави 
стверджувати, що у 20-і роки століття  в Україні велика увага приділялась особистості дитини та 
комплексному підході у вихованні. 

Всі програми обов’язкового циклу включали таку низку дисциплін: душевне життя дитини; фізичний 
розвиток дитини; шкільна гігієна; психологія дитини; дефективні діти, які пізніш були об’єднані  у два 
курси: вчення про поведінку людини та педологію. 

 “Положення про навчально-дослідні установи при педвузах” видане Наркомосом України в 1928 
році, поклало початок організації навчально-дослідних установ, які відіграли важливу роль у підготовці 
педагогічних кадрів. При  ХІНО та інших інститутах народної освіти були створені семирічні дослідні 
школи,  де проводились дослідження з педології та апробувались нові навчальні програми, які Наркомос 
рекомендував до впровадження в масові школи.  

Великі зрушення відбувались в сфері розробки питань дидактики. 
Проведений аналіз дозволяє виділити сукупну тенденцію інноваційного розвитку освітніх процесів у 

20-х роках ХХ ст.- спрямованість на розвиток особистості дитини в школі активної і трудової, в школі, 
яка максимально зв’язана з життям суспільства і враховує індивідуальні особливості учня. 

Разом з тим, школа і педагогіка 20-х років приділяла недостатню увагу питанням якості освіти, 
нарешті, несучи в собі всі прикмети свого часу, ця школа заклала в основу і змісту, і організації 
навчально-виховного процесу приоритет класового підходу над людськими цінностями. 

З початку 30-х років Комуністична партія та Уряд України беруть курс на уніфікацію освіти в 
контексті загальносоюзних заходів у цьому напрямку. Починалась  епоха заборон, обмеження творчої 
свободи в освітній галузі. В 1931 році виходить постанова Сталіна, в якій новаторство 20-х років 
називається “безглуздими ідеями”. Четвертого липня 1936 року ЦК ВКП(б) приймає постанову “Про 
педологічні перекручення в системі наркомосів”, в якій була засуджена педологія, як “буржуазна” наука. 
Постановою РНК УРСР від 29 квітня 1937 року ”Про перетворення навчально-дослідних шкіл в 
нормальні школи”, були ліквідовані всі опорні і дослідно-освітні установи. 

Ці зміни не могли не вплинути негативно і на підготовку педагогічних працівників. 
Отже, аналіз системи підготовки педагогічних кадрів на Харківщині у 20-30-х роках ХХст. висвітляє 

ті цінні надбання, що не втратили своєї актуальності для сучасної професійної підготовки майбутніх 
вчителів.                                    
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Попова О.В., Лукьянова В.А. Подготовка работников просвещения на 
Харьковщине в 20-30-е-гг.-ХХ века. 

В статье сделана попытка описания содержания и организации подготовки работников 
просветительских учреждений и подготовки к осуществлению социального воспитания в учебных 

заведениях Харьковщины. 

Popova O.V., Luk'yanova V.A. Training of Teachers in the Kharkiv Region in 20-30ies of the XXth Century. 

The article attempts to describe the contents and organization of educational workers' training and preparation 
to the realization of social education in educational institutions of the Khrakiv region. 
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ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У СПАДЩИНІ 
ЗАСНОВНИКІВ ХАРКІВСЬКОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ 

Висвітлюються погляди представників харківської науково-педагогічної школи -  М.Григор‘єва, 
А.Зільберштейна, І.Федоренка - на підготовку особистості майбутнього вчителя як системний та 

організований процес. 

Для глибокого розуміння і правильного розв’язання багатьох сучасних проблем підготовки 
вчительських кадрів великого значення набуває пошук нових шляхів формування особистості 
майбутнього вчителя, а також вивчення, теоретичний аналіз і творче використання історико-педагогічної 
спадщини минулого. Цінний внесок у розробку теорії і практики формування особистості майбутніх 
вчителів, виховання у них позитивного ставлення до професії внесли досвідчені педагоги-науковці 
М.О.Григор’єв, А.І.Зільберштейн та І.Т.Федоренко, професори кафедри педагогіки Харківського 
державного педагогічного інституту ім. Г.С.Сковороди . 

Аналіз архівних документів, звітів та навчально-методичних праць вчених 50-80 рр. свідчить, що 
досвід професорів Харківської науково-педагогічної школи з цих питань багато в чому відповідав 
положенням педагогічної науки та в ряді випадків випереджав свій час.  

Важливим фактором формування особистості майбутнього вчителя вчені-педагоги вважали 
своєрідний педагогічний “мікроклімат”, у якому перебувають студенти протягом усього терміну 
навчання. Під педагогічним ”мікрокліматом” вони  розуміли взаємодію між викладачем та студентом, 
між колективом та особистістю. 

Теоретична та практична підготовка студентів, на думку педагогів, не є механічним сполученням 
теоретичного навчання і шкільної практики, а складним і взаємозв’язаним процесом. За роки навчання в 
інституті вони намагалися сформувати у майбутнього вчителя творчий підхід до педагогічної діяльності, 
вміння творчо застосовувати свої знання. Для цього  з першого дня залучали студента до практичної 
діяльності, вчили вирішувати такі проблемні педагогічні ситуації, які спонукали б його самостійно 
шукати найбільш оптимальний підхід до цієї проблеми. 

Як відомо, підготовка вчителя включає не лише озброєння знаннями із суспільних, фахових, 
психологічних  і педагогічних наук, але й педагогічними вміннями і навичками. Тому професори 
кафедри педагогіки виділили п’ять напрямів діяльності колективу педагогічного вузу, в яких закладені 
можливості успішної підготовки студентів до навчально-виховної роботи в школі. 

Перший – забезпечення єдності навчання й виховання студентів з тим, щоб у ході навчального 
процесу особливий акцент мала виховуюча функція навчання. Майбутній учитель повинен був бачити на 
практиці, як має поєднуватися навчання й виховання. 

Другий напрям, на думку вчених, скерований на формування особистості майбутнього вчителя. Вони 
були переконані, що викладачі інституту повинні працювати над формуванням у студентів культури 
поведінки, культури зовнішнього вигляду вчителя, вмінню одягатися. Говорячи про значення 
педагогічної підготовки, науковці підкреслювали потребу опанувати педагогічну техніку. Під 
педагогічною технікою вони розуміли озброєність учителя засобами реалізації різних компонентів 
педагогічної діяльності: конструктивного, організаційного, комунікативного і гностичного: вчитель 
повинен уміти чітко планувати свою і учнівську діяльність, реалізовувати ці плани; встановлювати 
правильні взаємини з вихованцями, вивчати учня і здійснювати індивідуальний підхід до нього; мати 
здатність до аналізу результатів своєї праці. 

До питань педагогічної техніки належить також сукупність різноманітних засобів спілкування з 
вихованцями і певного впливу на їх поведінку в навчальній і в позакласній роботі. У ході семінарських і 
лабораторно-практичних занять студенти залучалися до виступів з повідомленнями і доповідями, до 
рецензування доповідей своїх товаришів; особлива увага зверталася при цьому на виразність, образність, 
мовні властивості (голосність, інтонаційність, темп мови), культуру спілкування з викладачами і 
товаришами. 

Одним із найважливіших чинників становлення особистості вчителя педагоги-науковці визнавали 
професійне самовиховання студентів, складовою частиною якого є самоформування соціально-
психологічних якостей та властивостей, що визначають успіх педагогічної праці. У стимулюванні цієї 
діяльності велика роль  належала психолого-педагогічним знанням, де кожна тема розкривала перед 
студентом нові шляхи удосконалення, розвиток здібностей до педагогічної діяльності.  

Так, при читанні курсу “Вступ до спеціальності” розкривалася сутність педагогічної професії, вимоги, 
які висуває ця професія до особистості вчителя. Прослухавши цей курс, студент повинен був винести 
тверду впевненість, що за роки навчання в інституті  він зможе різнобічно розвинути свої педагогічні 
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здібності при цілеспрямованому самовихованні.  На заняттях з педагогіки  велика увага приділялася 
формуванню у студентів технічних прийомів : “як зайти і вийти з класу”, “як вітати учнів” та ін. 
Великого значення педагоги надавали прищепленню студентам педагогічного такту. З цією метою на 
заняттях вони організовували обговорення окремих педагогічних ситуацій, диспутів. Але не менш 
важливим для формування у студентів педагогічного такту, за переконанням професорів, є особистий 
приклад викладачів. Ці питання неодноразово обговорювалися на засіданнях кафедри педагогіки та 
загальноінститутських навчально-методичних семінарах. Значну роль у вихованні любові до професії 
відігравали заходи, які проводила кафедра педагогіки. Можна відзначити щорічні конференції, 
присвячені вивченню спадщини В.О.Сухомлинського, А.С.Макаренка та її використанню у підготовці 
майбутніх вчителів. Використовуючи матеріали власних досліджень, професори розробили спецкурси та 
спецсемінари: “А.С.Макаренко та сучасна школа”, “Актуальні питання активізації пізнавальної 
діяльності учнів”, “В.А.Сухомлинський та сучасна школа”, “Педагогічні умови оптимізації підготовки 
учнів до оволодіння новими знаннями”, “Психологічні закономірності навчальної діяльності” та ін. 

Навчання студентів умінню організовувати і проводити позанавчальну й позашкільну роботу з 
учнями складає третій напрям формування особистості майбутніх вчителів. Ці вміння, з досвіду вчених, 
вироблялися на лекціях, семінарських і практичних заняттях з педагогіки, психології, методики 
викладання. Починаючи з другого курсу студенти повинні були залучатися до керівництва учнівськими 
предметними, прикладними та іншими гуртками, до проведення вечорів, екскурсій, культпоходів. 

Не менш важливим напрямом є четвертий – формування умінь і навичок роботи класного керівника. 
Для цього студентам протягом трьох років викладалися такі курси, як “Вступ до педагогіки”, “Педагогіка 
школи”, “Педагогічна психологія” та семінари з вивчення індивідуальних особливостей учня, 
особливостей класного колективу і складання їх характеристик. 

На думку професорів, одним зі шляхів удосконалювання навчально-виховного процесу була вміла 
організація педагогічної практики, програма якої визначала три її наступні види. Ознайомлювальна  – 
перший ступінь безпосереднього залучення студента до праці вчителя шляхом спостереження за 
діяльністю педагогічного колективу в школі і в позашкільних закладах, знайомства з різними сторонами 
життя школи, а також виконання окремих доручень (надання допомоги класному керівнику, відвідування 
уроків, організація і проведення екскурсій, підготовка ранків і т.ін.). Вона проводилася протягом перших 
двох курсів, коли студенти вивчали основні теоретичні дисципліни психолого-педагогічного циклу.  

Літня педагогічна практика – другий ступінь надбання професійних якостей учителя. У підготовці 
до цієї практики значну роль відігравав факультативний спецкурс “Зміст та методика виховної роботи у 
таборах”, розроблений викладачами кафедри педагогіки. Такий семінар проводився протягом 5 днів. У 
плані проведення семінару передбачалося реалізувати такі дидактичні та практичні завдання, як 
закріплення теоретичних знань на практиці; набуття студентами вмінь і навичок проведення колективних 
видів роботи з дітьми та ін. У дитячих  таборах студент виконував, як правило, самостійну роботу 
вожатого чи вихователя. Практика цього виду проводилася двічі, після закінчення ІІ і ІІІ курсів. 

 Шкільна педагогічна практика — третій ступінь. Студент обов’язково вивчав школу і клас, за якими 
закріплений, давав уроки, знайомився з організацією і методикою факультативних занять, виконував 
позакласні і позашкільні доручення, вів індивідуальну роботу з учнями, брав участь у методичних 
об’єднаннях  учителів. Ця робота проводилася на ІІІ,IV і V курсах. 

На переконання учених, під час педагогічної практики вироблялися наступні найважливіші якості 
фахівця: уміння планувати і вести навчальну роботу як з колективом, так і з окремими учнями; здатність 
готувати і проводити різного типу уроки і факультативні заняття; організаторські уміння, необхідні для 
ведення різноманітної позаурочної роботи; знайомитися з прийомами застосування класним керівником 
засобів керування поведінкою учнів, виховання їхньої культури поведінки і дисциплінованості; 
засвоювати прийоми організації самоуправління;  оволодівати методикою проведення зборів учнів і 
батьків. У ході вивчення спецкурсу “Методика виховної роботи в школі” і спецсемінару “Робота 
класного керівника” студенти повинні були детально вивчити зміст, форми організації і методику роботи 
класного керівника з різними видами дитячих угрупувань; роботи з батьками учнів; ведення 
документації класним керівником і його звітності та ін. 

Зупиняючись  на п’ятому напрямку підготовки майбутнього вчителя – його спеціальній підготовці, 
вивчення тих наук, які він  повинен викладати у школі, вчені стверджували, що кваліфікований учитель 
повинен досконально знати не лише свій навчальний предмет, а бути обізнаним з досягненнями всієї 
науки, стежити за її розвитком, і ,що конче потрібно, любити її. “Хочеш наукою виховувати учнів, – 
писав Л.М.Толстой, – люби свою науку і знай її, і учні полюблять і тебе і науку, і ти виховаєш їх, але 
якщо сам не любиш її, то, скільки б ти не примушував учити, наука не матиме виховного значення” 
(Толстой Л. Твори. Т.4., 1913,  с. 264). 

Глибоке знання свого предмета - не лише обов’язкова умова ефективного навчання, а й важливий 
засіб виховання у школярів поваги до особи вчителя. Тому навчальними планами педагогічних 
інститутів спеціальній підготовці приділялося дуже багато уваги. Студенти вивчали достатню кількість 
спеціальних дисциплін, потрібних для успішної діяльності майбутніх учителів.  
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Одним із головних завдань підготовки майбутніх учителів до самостійної навчально-виховної роботи 
вчені вважали формування у студентів педагогічних знань, умінь та навичок у всіх формах навчальної та 
виховної роботи, а також творчого ставлення до педагогічної діяльності. Вони звертали увагу, 
насамперед, на те, що  система підготовки забезпечувала єдність цього процесу, систематичність і 
послідовність у підготовці, послідовність за терміном навчання, зв’язок теоретичної і практичної 
підготовки студентів, розвиток самостійності та активності студентів. Ця система, на думку вчених, 
реалізовувалася у навчальному процесі, в педагогічній практиці, в позаурочній роботі зі студентами. 

Аналіз архівних матеріалів дозволив зробити висновок про серйозне ставлення педагогів-науковців 
до курсу педагогіки, як одного з найважливіших чинників формування особистості і підготовки  
майбутніх вчителів. На їхню думку, вивчення цього курсу виховувало у студентів – майбутніх учителів – 
переконаність у перевагах вітчизняної школи і педагогіки, а також уміння критично розбиратися у всіх 
принципових питаннях. Вони були впевнені, що саме підручник “з живої науки” повинен бути науковим 
і живим, висвітлювати всі педагогічні проблеми у розвитку, використовувати матеріал передового 
педагогічного досвіду, реалізовувати принципи науковості, єдності теорії і практики, історизму.  

Як свідчать архівні документи, складаючи рецензію на підручник педагогіки, науковці були 
прибічниками його чіткої структури. Серед вимог виділялися методичні: логічність, систематизація за 
розділами, параграфами; відсутність повторення, чіткість визначень. Вони відстоювали розподіл курсу 
педагогіки на три основні частини: загальні основи педагогіки; дидактика; теорія виховання; управління 
школою. Тільки  завдяки професійній спрямованості підручника, відповідності його вимогам до книжок, 
за якими здійснюється навчання, відбудеться повноцінне засвоєння педагогічних знань майбутніми 
вчителями. 

Однією із форм підготовки майбутніх учителів вчені вважали студентський педагогічний  гурток, на 
засіданні якого розглядалися питання загальної педагогіки та історії педагогіки. Студенти цього гуртка 
на практиці апробовували теоретичні знання, проводили експерименти. Підсумки досліджень студентів 
виносилися на обговорення кафедри педагогіки та на загальноінститутські студентські конференції.  

Багаторічний досвід роботи вчених кафедри педагогіки інституту щодо здійснення спільної 
цілеспрямованої діяльності всього колективу у вказаних напрямах показав, що створення і підтримка 
педагогічного “мікроклімату” є важливим фактором підготовки педагогічних кадрів. Історичний досвід 
професорів М.О.Григор’єва, А.І.Зільберштейна та І.Т.Федоренка допоможе не тільки по-новому 
сприйняти завдання удосконалення системи підготовки національних педагогічних кадрів, а й творчо 
використати кращі здобутки минулого для реалізації конкретних заходів перебудови вищої педагогічної 
освіти  відповідно до закону “Про освіту” як основного чинника розвитку національної педагогічної 
школи в Україні.  
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ПОГЛЯДИ Я.А.МАМОНТОВА НА ПРОБЛЕМУ ВИБОРУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФЕСІЇ 

Зроблено спробу окреслити погляди українського педагога 20-30-х років ХХ століття Я.А.Мамонтова на 
проблему вибору професії вчителя. Проаналізовано головні складники професії: покликання, інтуїцію, 

здатність до творчості. 

У державній національній програмі “Освіта (Україна ХХІ ст.)” підкреслюється, що одним із головних 
завдань розбудови національної системи освіти є виховання  освіченої, творчої особистості, становлення 
її фізичного і морального здоров'я. Представники сучасної вітчизняної педагогічної думки вважають, що 
досягнення цього завдання стане можливим завдяки переорієнтації всієї   освіти на саму людину. 
Гуманізація освіти, гуманітаризація змісту навчальних дисциплін, спрямовані на формування світогляду 
дитини, розвиток її цілісної особистості, творчої  активності, виховання почуттів та естетичного 
ставлення до світу стануть можливими завдяки високій професійній підготовці педагогічних 
працівників. 

Розгортання сучасних досліджень щодо проблеми формування  особистості майбутніх педагогів, їх 
професійної підготовки тісно пов'язане зі здобутками попередніх поколінь науковців. 20-30-ті р.р. ХХст. 
були періодом інтенсивного пошуку нових шляхів навчання й виховання, спроб вивчення особливостей 
педагогічної діяльності, висуванням більш високих вимог до самої особистості педагога. Ці питання 
досліджувалися у науково-педагогічній діяльності таких видатних педагогів, як П.П.Блонський, 
Н.К.Крупська, А.С.Макаренко, Я.А.Мамонтов, Г.С.Прозорова, С.Т.Шацький та інш. 

Яскравим представником передових науково-педагогічних ідей тих часів постає перед нами Яків 
Андрійович Мамонтов (1888 – 1940 рр.). Коло його педагогічних та творчих інтересів було дивовижно 
широким: талановитий  викладач вищих і середніх навчальних закладів, відомий фахівець в галузі 
естетичного виховання особистості, педагог-наставник творчої молоді, драматург, історик і теоретик 
театру.  

Я.А.Мамонтов був засновником системного підходу в українській педагогіці 20-х р. ХХ ст.; першим 
науковцем, що запропонував класифікацію педагогічних течій за їх цільовою настановою; активним 
учасником пошуку нових творчих шляхів, методів і засобів навчання та виховання цілісної особистості, 
головну роль у формуванні якої відводив розвитку естетичної культури. 

Спираючись на ідеї “педагогіки особистості“, Я.А.Мамонтов  підкреслював важливе  значення  школи 
у формуванні індивідуальної особистості та у житті суспільства:“…школа – величезний, впливовий 
фактор соціального життя, котрим формуються нові генерації і, таким чином, передвизначається 
соціальна будучність “ [4:28]. Досліджуючи стан шкільної освіти того часу, педагог критикував 
авторитаризм її  виховання, догматизм і схоластику в навчанні, неврахування індивідуальних здібностей. 
Він зазначав, що цим школа губить індивідуальність своїх вихованців  і  робить  великий  злочин як  
перед їх  природою, так і перед  культурою суспільства, загалом. 

Вбачаючи основну мету педагогічної діяльності у цілісному формуванні особистості, Я.А.Мамонтов 
значну роль у її досягненні відводив вчителеві - не тільки у навчально-виховному процесі, а й у 
цілісному формуванні особистості. У зв'язку з цим надзвичайного значення у педагогічній науці та в 
самосвідомості будь-якого вчителя, на думку науковця, набуває проблема педагогічного покликання.   

Аналізуючи вітчизняну та зарубіжну педагогічну літературу того часу, вчений наголошував на 
зневажливому ставленні до питань педагогічного покликання. Спираючись на праці німецьких педагогів 
– індивідуалістів , а також співзвучних з ними представників  російського  педагогічного анархізму з 
питань педагогічної самосвідомості, Я.А.Мамонтов першим в українській педагогічній  думці  20-х р. ХХ 
ст. дав повне обґрунтування проблеми педагогічного покликання. 

Перш ніж визначити сутність педагогічного покликання, вчений розглянув його у загальному 
розумінні та як психічний феномен. У повсякденному житті поняття покликання найчастіше 
ототожнюють з хистом або талантом. Вчений зазначав, що, по-перше, не кожній людині дано повною 
мірою визначити своє покликання; по-друге, одна людина може досягати значних успіхів у різних 
сферах своєї життєдіяльності, але “ праця по покликанню є тільки вищою, ідеальною формою в кожній 
професії” [4:2]. 

Досліджуючи сенс загального поняття покликання і спираючись на теорію покликання Г.Ібсена, який 
характеризував його як самовиявлене виконання людиною земного призначення свого життя, що є 
необхідною умовою її щастя та гармонійного розвитку, Я.А.Мамонтов дав своє визначення. На думку 
вченого, покликання – це індивідуальна творчість особистості, зміст якої залежить від її психофізичної 
природи, тобто здібностей, і виявляється в її особистому світовідчутті. Вважаючи, що людина сприймає 
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світ з  наукової, мистецької, практичної та релігійної точок зору, і відповідно до цього відбувається 
розподіл людської творчості, педагог визначив чотири типи людського покликання: наукове, мистецьке, 
практичне та релігійне.  

Характеризуючи наукове покликання, він вважав, що воно виявляється у здібності людини до 
зведення різноманітностей життєвих об'єктів і явищ до загальних законів, абстрактних формул, типових 
висновків. Людину з науковим світовідчуттям цікавить не сутність речей, а визначення їх закономірного 
зв'язку. 

Вчений зауважував, що мистецький тип покликання найбільш яскраво відкривається у мистецтві або 
в художній творчості. Людина з мистецьким світовідчуттям сприймає світ у всій різноманітності його 
форм, барв і звуків. Митець шляхом аналізу і завдяки своїй фантазії, як і людина з науковим 
світовідчуттям, створює не щось загальне, а конкретний художній образ з індивідуальними ознаками. “У 
мистецькому світовідчуванні ми не відкриваємо надземного в земному, як у світовідчуванні релігійному, 
і не знаходимо абстрактного в реальному, як у світовідчуванні науковому, а приймаємо навколишній світ 
таким, яким він відкривається органам наших зовнішніх відчувань і нашій вільній фантазії” [4:6]. 

Практичне покликання педагог розглядав як уміння пристосовувати надбання культури, факти, явища 
до людського життя, людського використання. Я.А.Мамонтов говорив, що практичний геній людини 
виявляється у трансформації небесного в земне, абстрактного в конкретне, прекрасного в корисне. 

Своє розуміння релігії Я.А.Мамонтов визначав не як культ визначеного божества, а як поєднання 
людського існування з буттям Космосу, як певне переживання, завдяки якому людина має можливість 
перейти від відносного до абсолютного, від розумового пізнання до інтуїтивного. “Релігійне покликання 
може виявитися лише в такій творчості, де кожне явище реального світу ніби проецирується в світі 
надреальному, і заприймається лише в цій містичній формі”[4:5]. 

Науковець наголошував на рівноправності різних типів покликання у людському житті та можливості 
їх сполучення в одній особистості. “Одне покликання  зовсім не  виключається  другим,... в одному 
індивіді можуть сполучатися різні таланти “[4:6]. Я.А.Мамонтов підкреслював, що будь-яка  професія  
може  бути  розташована  в  межах  даної класифікації, а оскільки покликання є вищою її формою, то 
людина, яка обирає  професію ретельно аналізуючи і враховуючи свої нахили, з  повною самосвідомістю, 
як “ справу цілого свого життя “, повинна визначити свій тип покликання.  

Для того, щоб з'ясувати тип покликання людині, яка обирає педагогічну  професію, вчений 
запропонував розглянути саме поняття педагогічної діяльності, яка, на його думку, являє собою ряд 
послідовних педагогічних актів.  

Аналізуючи педагогічний акт в його нормативній, творчій формі, без впливу на нього зовнішніх умов, 
Я.А.Мамонтов характеризував його як вольовий акт, що має кінцеву мету й приводить до спільного руху 
три педагогічні фактори: педагога, учня й предмет навчання. В педагогічній думці початку ХХ ст. 
існувало різне розуміння кінцевої мети педагогічної діяльності: навчання, виклад, виховуюче навчання; 
але, як підкреслював науковець, людина, що обирає педагогічну професію за покликанням повинна 
бачити її тільки у формуванні особистості. Ставлячи перед собою таку мету, вона мусить мати свій ідеал 
цілісної особистості, до якого і буде прямувати у своїй діяльності.  

Я.А.Мамонтов визнавав не тільки обов'язковим наявність у вчителя такого індивідуального 
виховничого ідеалу, тому що від його існування залежить можливість здійснення педагогічного акту, але 
й повну його сформованість. Крім того, вчений зазначав, що педагог має побудувати педагогічний акт 
так, щоб виконання його об'єктивної мети стало суб'єктивним досягненням кожного учня. “Таким чином, 
педагогічний акт ходом свого розвою перетворюється з акту формуючого індивіда в акт індивідуального 
самотворення” [4:10]. 

Такий педагогічний акт, на думку Я.А.Мамонтова, не повинен обмежуватися навчальними 
програмами та планами. Він не заперечував існування певних програмних вимог, але тільки за умови 
вільного їх виконання та можливості внесення змін залежно від потреб живої індивідуальності учнів. 
Становлення такої індивідуальності й розвиток її здібностей педагог тлумачив як основу формування 
загальної культури особистості. 

Одним  із  важливих питань  педагогічного покликання науковець  вважав педагогічно доцільно 
організовані взаємини вчителя з учнем. Стосунки між учнями й педагогом, який мету своєї педагогічної 
діяльності визначає як передачу наперед установленого кола знань, носять характер не педагогічних, а 
лише механічних. Тому той дидактичний матеріал, що передається таким чином, не доходить до дитячої 
душі, а залишається лише на поверхні розуму. Науковець назвав такі стосунки “психічним 
доторкненням“. 

Я.А.Мамонтов наголошував, що коли метою  педагогічного акту стає  формування особистості, а  
центром – жива індивідуальність дитини, то головним  принципом  взаємин  між педагогом  і  дітьми  
стає духовна спільність. Форми вияву її можуть бути різними: слово, жест, міміка, мовчання. “Духовна 
спільність настає лише тоді, коли один із них ніби пропахується ароматом другого,… коли одне  “я “ 
відкривається другому не загальними рисами, а своїми особистостями, індивідуальним обличчям“ [4:11]. 
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Першою умовою досягнення духовної спільності у взаєминах з учнями  науковець вважав яскраве 
розкриття педагогом своєї індивідуальності протягом всього часу навчання й спілкування. Воно 
сприятиме вільному вияву кожною дитиною свого дійсного обличчя, своєї душі. Я.А.Мамонтов 
зауважував, що така зміна відносин між педагогом і учнем значно впливає і на ставлення педагога до 
свого навчального предмету. Тому друга умова полягає у творчому переосмисленні педагогом у собі 
дидактичного матеріалу, під час якого  об'єктивний матеріал нічого не втрачає, а лише знаходить живе, 
індивідуальне забарвлення, отримує риси людського переживання та “той творчий трепіт, котрим древо 
пізнання перетворюється в древо життя” [4:12]. 

Але, на думку вченого, тільки за цих двох умов педагогічний акт, що характеризується співтворчістю 
вчителя та учнів, не можна визначити завершеним. Суть третьої умови полягає у тому, що дитина в 
педагогічному  процесі виявляється не тільки пасивним об'єктом, але й активним суб’єктом: 
“Соціалізовані вартості педагога мусять послужити  матеріалом для самотворення індивіда, мусять бути 
індивідуально перероблені і виявлені  дитиною “ [4:12].  

 Виходячи з  цього, Я.А.Мамонтов виділив такі етапи педагогічного процесу: індивідуалізація  
(творча  передача навчального матеріалу педагогом); соціалізація  (загальне  засвоєння матеріалу 
дитячим  колективом);  модифікація (індивідуальна  переробка і  вираження  засвоєного матеріалу 
кожною дитиною). 

Подальший аналіз сутності педагогічної професії приводить Я.А.Мамонтова до висновку, що творчій 
індивідуальності педагога притаманні чинники, які характеризують її: інтуїтивний, дискурсивний і 
активний.     

На  думку  науковця, педагог у своїй практичній діяльності повинен володіти тонкою  інтуїцією, яка 
знаходить свій вияв, по-перше, у розумінні духовного життя учнів у їх індивідуальній своєрідності та 
пізнавальній спільності. Вчитель повинен перейматися інтересами і настроями дітей, а в своїх діях 
виходити із потреб особистості учнів. Я.А.Мамонтов зауважував, що “по наукових параграфах і 
таблицях не можна відчути чуже “я”, у всій його індивідуальній суцільності”  [4:14]. 

По-друге, сам по собі дидактичний матеріал не має педагогічної цінності; тому, щоб абстрактні 
закони і формули стали більш зрозумілими, цікавими, “живими” для дітей, учитель повинен перекладати 
їх на мову людських образів, бажань, почуттів. І в цьому Я.Мамонтов теж бачив велике значення  
інтуїції. Вчений назвав цей процес інтимною антропоморфізацією – тим індивідуальним, що додається 
педагогом до предметів навчання і що надає їм справжньої педагогічної вартості. 

Я.А.Мамонтов зауважував, що велику роль у творчій індивідуальності педагога відіграє 
дискурсивний (розумовий) фактор, який  П.Енгельмейер називав “привілеєм людини”. Головне значення 
дискурсивного фактору вчений бачив у його впливі на розвиток педагогічної самосвідомості, яка є 
основною умовою формування творчого педагога. “Навіщо нав’язувати школам  які-небудь ідеї, раніш 
ніж вони будуть органічно засвоєні рядовим педагогом ?…Педагогічна самосвідомість – от той  Рим, до 
якого приводять всі дороги педагогічних шукань!“ [4:16]. 

Кожна творчість, на думку вченого, - це боротьба; тому активний фактор  науковець пов’язував з 
правом  кожного педагога на свій індивідуальний виховний ідеал, який він  мусить повсякчасно  
відстоювати у відносинах з дітьми, дидактичним матеріалом і  зовнішнім   світом .          

“Ми гадаємо, що велика соціальна проблема – утворення вільної системи виховання – розв'язується 
остільки, оскільки вона стає індивідуальною педагогічною проблемою. Іншими словами: неминучою 
передумовою вільної системи виховання є розвій педагогічної свідомості до тої височини, на якій вільна 
педагогічна творчість стає внутрішньою необхідністю, а не зовнішньою нормою” [4:16]. 

На базі аналізу трьох факторів педагогічної діяльності, Я.А.Мамонтов головну перевагу віддав 
інтуїтивному, тому що педагогічний талант, або педагогічне покликання цілком залежить від 
педагогічної інтуїції, яку він розглядав як інтуїцію мистецьку. Так само, як і митець, творчий вчитель за 
її допомогою відкриває духовний світ дитини в його індивідуальності й суцільності. Інтуїція допомагає 
вчителю знайти такі необхідні переживання, почуття й образи, які роблять сухі нецікаві дидактичні 
закони, факти людяними, “живими” і зрозумілими для учнів. Вчений вважав, що саме інтуїція допомагає 
вчителеві в кожній дитині передбачити образ, який “в своїй індивідуальній формі втілює загальний 
педагогічний ідеал. Значить, світовідчування педагога є світовідчуванням митця і покликання 
педагогічне –  це покликання мистецьке” [4:17]. 

Треба відзначити, що таке порівняння педагога з митцем не було новим, воно існувало в педагогічній 
літературі, але, на думку Я.А.Мамонтова, лише як красивий, гучний вислів (риторична фігура). 
Науковець наголошував, що головне - не в захопленні цією назвою, а в глибокому засвоєнні її сутності 
педагогічною свідомістю кожного, хто обирає собі професію педагога.  

Як приклад недостатнього розуміння мистецького характеру педагогічного покликання, 
Я.А.Мамонтов наводив яскраву характеристику педагога кінця  ХІХ – початку ХХ ст., підкріплюючи 
свої ідеї поглядами й висловами  М.Салтикова-Щедріна, Л.Толстого та А.Чехова. Аналізуючи професійні 
риси такого педагога, вчений вказував на відсутність у них будь-яких змін порівняно з учителем  ХVIII 
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ст., “де педагогічна професія була ділом рабів, інвалідів і всіляких безталанників” [4:18] і, як приклад 
значної  професійної різниці, – візник XVIII ст. та шофер ХХ ст. 

Я.А.Мамонтов зазначав, що чудовим синонімом такого педагога була “Людина в футлярі” А.Чехова, 
бо ніяка інша професія не змогла б утворити такий правдивий тип “футлярної” людини. Її професійними 
типовими рисами вчений вважав: надзвичайний консерватизм; “благочиніє” (реакція на всі життєві 
явища, сповнені різними почуттями, емоціями, переживаннями, певним дидактичним чином, 
призначеним адміністративним циркуляром, законом, забороною); педантизм (навчальний предмет, 
педагогічний процес - це раз і назавжди створена настанова, без внесення новаторських змін, 
індивідуального та творчого переосмислення) та самозадоволення (що виникає внаслідок безперервного 
повчання, нотацій, вказівок через усвідомлення своєї першості, правоти та непохитності). 

Я.А.Мамонтов хоч і пояснював існування такого педагога об'єктивними історичними і соціальними 
умовами, але ніяк не міг погодитись з таким негативним становищем, закликав побачити й відчути 
надзвичайний контраст між великим педагогічним покликанням і усталеною думкою про педагогічну 
професію. 

Проведене дослідження дає можливість визначити складові концепції педагогічного покликання 
(змісту поняття педагог-митець) Я.А.Мамонтова: 

− педагог-митець – це людина з високим педагогічним покликанням, яке залежить тільки від її 
психофізіологічних особливостей; 

− основна мета його діяльності – цілісне формування особистості людини; 
− наявність і сформованість індивідуального педагогічного ідеалу; 
− творче ставлення до навчальних програм та планів; 
− засадою педагогічного процесу є творча співпраця, духовна спільність між педагогом та учнями; 
− дбайливе, поважне ставлення до творчої особистості учня; 
− умовами духовної спільності та формулою педагогічного процесу являються: індивідуалізація, 

соціалізація та модифікація; 
− творча індивідуальність педагога характеризується інтуїтивним, дискурсивним і активним 

факторами; 
− педагог-митець – це “вічний студент”, який не тільки формує та розвиває особистості інших, але 

й сам знаходиться в безперервному формуванні. 
 За допомогою концепції педагогічного покликання Я.А.Мамонтов з'ясував справжню сутність 

педагога. Людина, яка збирається обрати цю професію, має зрозуміти, що цим вона передвизначає 
індивідуальний і соціальний зміст усього свого життя; при цьому вона мусить з'ясувати, чи зможе бути 
педагогом – митцем, людиною, що свідомо, з повною відповідальністю присвятить себе педагогічному 
світослугуванню. 
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Соколова А.В. Взгляды Я.А.Мамонтова на проблему выбора педагогической профессии. 

Определены взгляды украинского педагога 20-30-х гг. ХХ века на проблему выбора профессии учителя. 
Проанализированы главные составляющие профессии: призвание, интуиция, способность к творчеству. 

Sokolova A.V. Ya. A. Mamontov's Views on the Problem of the Choice of a Teacher's Profession. 

There has been made an attempt to outline the outlook of an Ukrainian teacher of the 20-30ies of the XXth 
century on the problem of the choice of a teacher's profession. The main features of this profession have been 

analysed, i.e. calling, intuition, capacity towards creativity. 
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ПОЗАКЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ФІЗКУЛЬТУРНА РОБОТА В ШКОЛАХ УКРАЇНИ 
(20-30-ТІ РР.ХХ СТОЛІТТЯ) 

Аналізуються основні напрямки позакласної фізкультурної та військово-прикладної роботи, спрямованої 
на зміцнення здоров‘я учнів та підготовку майбутніх воїнів,  у загальноосвітніх школах УРСР. 

У середині 20-х років освітні заклади України стали приділяти значну увагу позакласній роботі 
школярів із фізичного виховання. З багатьох причин гурткові форми роботи з фізичного виховання не 
мали широкого впровадження у школах у перші пожовтневі роки. Це було зумовлено дуже слабкою 
матеріально-технічною базою з фізкультури, нестачею висококваліфікованих фахівців, відсутністю 
нормативно-методологічних основ, неприхильним ставленням до спорту з боку керівників та спеціалістів 
системи освіти. 

У ці роки в журналі “Фізкультура і спорт” вказувалося, що “всупереч  рішенню ВСФК про 
розгортання спорту серед дітей до цього часу в деяких школах забороняють футбол, хокей та інші види 
спорту, які цікавлять дітей”, і наголошувалося на тому, що “школи раз і назавжди повинні зрозуміти, що 
небезпечний не сам спорт, а ті методи, якими він іноді проводиться. Невміле проведення робить 
шкідливим навіть урок фізкультури, який не виходить за межі програми. І, навпаки, правильна методика, 
пристосована до статевих та вікових особливостей дітей, будь-який вид спорту може бути корисним 
дітям”[1]. 

Але згодом виявилася тенденція до поступового запровадження та вдосконалення змісту гурткової 
роботи у школі. Перехід до гурткових форм роботи з фізичного виховання обговорювався і був 
схвалений у червні 1925р. на Пленумі ВРФК і Науково-технічного комітету. Однак у практику шкільного 
фізкультурного руху секційні заняття впроваджувалися надто повільно, і тільки з рішеннями XV 
конференції ВКПб (листопад 1926р.) пов‘язане значне пожвавлення гурткових форм фізичного 
виховання. 

У 20-ті роки ХХ сторіччя була зроблена спроба реалізувати ідею “фізкультуризації” школи. Найбільш 
доцільними формами роботи з фізичного виховання, окрім фізкультурно-оздоровчих форм у режимі 
навчального дня, були визнані гурток фізичної культури та секції з окремих видів спорту, які він 
організовував. У гуртку кожен мав можливість задовольнити свої власні інтереси і потреби в спорті. 

Кожна секція, не обмежуючись заняттями зі своїми членами, проводила масову роботу серед усіх 
школярів, відбиваючи в ній специфіку виду спорту, що культивувався. Наприклад: гімнастична секція 
готувала актив для проведення фізкультхвилинок, гімнастики до занять, готувала і проводила 
гімнастичні виступи та свята; лижна секція, використовуючи своїх членів, керувала масовими лижними 
вилазками; секції з ігрових видів спорту проводили масові змагання з певного виду спортивних ігор. 
Таким чином, участь у масовій фізкультурній роботі об‘єднувала всі секції фізкультурного гуртка. 

Окрім роботи спортивних секцій, на особливу увагу заслуговують також і заняття в групах загальної 
фізичної підготовки. Основою цих занять був матеріал навчальної програми з фізичного виховання, який 
використовується з метою вдосконалення умінь та навичок у виконанні вправ, що впливали на фізичний 
і соціально-психологічний розвиток учнів. Крім програмного матеріалу, на заняттях секції розучувалися 
нові ігри, комбінації вільних рухів, піраміди. 

Усі вправи, згідно з планом роботи секції загальної фізичної підготовки, в період становлення 
гурткових форм роботи в школах поділялися на чотири частини: допоміжну, підготовчу, основну та 
додаткову. До допоміжної частини входили: порядкові вправи і найпростіші шикування, необхідні для 
переміщень та перешикувань, екскурсії, фігурне марширування, піраміда. Для дівчаток додавалися 
колективні танці. Підготовчу частину складали: прості елементарно-розвивальні вправи для рук, ніг, 
тулуба, вправи на рівновагу, прості підготовчі стрибки, прості виси, дихальні вправи. 

До основної частини входили: ходьба, біг на швидкість до 60м, на витривалість до 500м., деякі види 
стрибків, метання, кидки м‘яча в ціль, найпростіші види боротьби, штовхання, перетягування, лазіння, 
колективне піднімання невеликої ваги. 

Додаткову частину становили: рухливі ігри з елементами бігу, стрибків, метань, командні ігри, 
екскурсії, ковзани, лижі, греблі для віку 12-15 років”[2]. 

Для роботи у секціях загальної фізичної підготовки залучалося переважна більшість учнів, зокрема й 
ті, які дещо відставали від своїх ровесників у фізичному розвитку. Крім того, члени гуртків разом з 
інструкторами залучали учнів до облаштування шкільних спортивних майданчиків; в тісному контакті з 
гуртком “Умілі руки” організовували виготовлення найпростішого інвентарю. Шкільний майданчик у 
такий спосіб мав стати невід‘ємною частиною усієї матеріально-технічної бази школи, бо його 
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відсутність дуже ускладнювала проведення не тільки позакласних заходів з фізичного виховання, а й 
звичайних уроків фізкультури в школі, знижуючи ефективність їх впливу на дитячий організм. З огляду 
на це, цікавою є інструкція про майданчики фізкультури при школах, яка вийшла 1929 року в Харкові. 
Зокрема, в ній зазначалось: “1. Шкільний майданчик фізкультури повинен функціонувати увесь рік. 2. 
Влітку він призначається для організації ігор та фізичних вправ, а взимку – для ковзанки, спускання з гір 
на лижах та санках, зимових ігор. 3.На кожну дитину повинно припадати 10м2. Виходячи з розрахунку 
125 дітей, можна прийняти за норму майданчик розміром 1 250м2 (50м х 25м.). Майданчик придатний не 
тільки для рухливих ігор, а й для спортивних. 4.Устаткування майданчика має складатися з: а)польового 
містечка, в якому б були знаряддя для висів, підпорів, лазіння (канати, жердини, драбини); б)приладдя 
для спортивних ігор; в)гумових м‘ячів різного розміру; г)медицимболів вагою від 0,75 до 1 кг”[3]. 

Крім організації практичних занять, члени гуртків фізичної культури брали активну участь у 
фізкультурних святах, спортивних змаганнях, організовували екскурсії, походи, ігри. 

Викладачі фізкультури з допомогою активу гуртків здійснювали загальне керівництво роботою секцій 
і організовували масові заходи загального значення, залучаючи для їх проведення учасників всіх або 
деяких секцій. Наприклад: при проведенні масового фізкультурного свята викладач, розробивши з 
допомогою бюро фізкультури план і програму, залучав учасників секції гімнастики до підготовки і 
проведення виступу, масових танців; а секції легкої атлетики – до участі в показових змаганнях, масових 
спортивних розвагах; членів секції волейболу – до організації змагань з цієї гри для всіх бажаючих тощо. 

Однією з форм позакласної роботи школи 20-30-х років були фізкультурні свята. Вони 
використовувалися для пропаганди фізичної культури, пробудження і розвитку у школярів інтересу до 
занять фізичної культури та спорту. Керівництво всією роботою з підготовки й проведення свят 
здійснювали учасники гуртка фізичної культури. Вони розробляли план підготовки, сценарій свята. 
Програма фізкультурного свята залежала від матеріальних умов школи, пори року тощо. 

“За місцем дії шкільні свята можна розділити на три групи: 1)в шкільному приміщенні; 2) на повітрі – 
на ковзанці або майданчику; 3)на підприємстві, в колгоспі, армійській казармі. Крім того, свята 
поділялися на два види: фізкультурні, тобто коли вся програма оформлювалася тільки на фізкультурному 
матеріалі, і свята змішані, коли у загальношкільну програму вкраплювалися певні фізкультурні номери. 

Стосовно першого виду шкільних свят, то вони мали на меті об‘єднання учнів наявністю певної ідеї, 
котра повинна бути не короткочасним впливом на них, а стати стимулом до подальшого вдосконалення 
своєї спортивної майстерності”[4]. 

Зазвичай наприкінці навчального року проводився облік фізкультурних досягнень з основних видів 
фізичних вправ (біг на коротку дистанцію, стрибок у довжину з розбігу, метання м‘яча), які становили 
основу шкільних змагань. Підсумки, як правило, підводилися на шкільних святах фізкультури. 

“Основна мета і завдання шкільних свят фізкультури: 
1. Підвести підсумки роботи з фізкультури за рік. 
2. Привернути громадську думку до справи фізичної культури в трудовій школі. 
3. Організувати фізкультурне свято так, щоб воно стало чинником виховної роботи серед дітей. 
4. Надати школярам-учасникам свята після закінчення навчального року здоровий і розумний 

відпочинок на свіжому повітрі”[5]. 
Шкільні фізкультурні свята були показником систематичної роботи школи з фізичного виховання та 

якості роботи гуртка фізкультури. 
Щодо змішаних свят, або фізкультурно-художніх, то вони присвячувалися різним подіям в житті 

гуртка фізичної культури. Це був комплексний захід, який включав не тільки спортивні, а й художні, 
мистецькі фрагменти. Їх основним завданням було заохочення фізкультурників і спортсменів школи, 
пропаганда їхніх досягнень і здорового способу життя та залучення до систематичних занять фізичною 
культурою якомога більшої кількості учнів школи. 

Найбільш повного практичного втілення ідеї зв‘язку фізичного виховання з іншими шкільними 
предметами та ідеї гармонізації тіла і розуму досягалися при проведенні в школі днів здоров‘я або 
фізкультднів. Їх проведення було особливо популярним у 20-ті роки, бо, як вже зазначалося, в цей час в 
більшості трудових шкіл та ФЗС матеріально-технічна база з фізкультури була ще дуже слабкою, а 
фізкультурні дні проводилися, як правило, в природних умовах. День фізичної культури влаштовувався 
або під кінець весни, або в початку літа (або окремою школою, або кількома школами одночасно). 

Загалом ці комплексні заходи, по-перше, потребували координації зусиль більшості вчителів-
предметників, батьків, громадських організацій. По-друге, вони проводилися в природних умовах, а тому 
були насичені елементами романтики. По-третє, ці заходи об‘єднували майже всі форми фізичного 
виховання (туризм, змагання, ранкову гімнастику тощо). 

“Практичну програму будували виключно на матеріалі, який вивчали протягом року. Уся програма 
фізкультури може мати такий зміст: 1.Організований вихід зі школи. 2.Після приходу відпочинок, 
розташування на заздалегідь визначеному місці. 3.Ладнання до естафетних перегонів. 4.Перетягування 
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линви, перетягування в шеренгу через риску тощо. 5. Рухливі ігри:  малим м‘ячем, зі джгутом, з 
елементами стрибків, бігу, вивертів”[6]. 

Отже, фізкультдень мав на меті: “а) провести широку агітацію фізичної культури серед дітей; 
б)стимулювати літню фізкультроботу серед дітей і підлітків, щоб краще використати геть усі літні 
оздоровчі можливості і цим підсилити їх фізичний стан до наступного навчального року; в) піднести 
увагу батьків до фізкультурного вихову дітей”[7]. 

Однією з найцікавіших, захоплюючих форм позакласної роботи з фізичного виховання школи були 
спортивні змагання. Завдання спортивних змагань полягало у залученні школярів до систематичних 
занять фізкультурою і спортом, розвитку масової фізичної культури  в школах-семирічках, ФЗС, а згодом 
і у загальноосвітніх школах. 

Програма таких змагань складалася вчителем і сприяла розв‘язанню завдань, які ставилися перед 
учнями на кожному конкретному етапі засвоєння матеріалу шкільної програми. Змагання проводилися як 
особисті (переважно внутрікласові), так і командні (як правило, між класами). Цінність останніх 
полягала в тому, що почуття відповідальності допомагало кожному учасникові сумлінно готуватись, 
виявляти максимум зусиль і наполегливості в процесі підготовки до змагань і виступу в них. 

Всі змагання проводилися в межах шкільних спартакіад. “Досвід проведення шкільних спартакіад в 
Україні, зокрема, в 1928 році підтвердив, що вони:  розвивають інтерес до фізичної культури; 
забезпечують певну педагогічну і соціальну ефективність; пробуджують активність учнів”[8]. 

Окремі ОРФК України винесли рішення про шкільні змагання і вказали на ряд аспектів, які зводились 
до наступного: 

1. Індивідуальні змагання потрібні як метод оцінювання фізичних досягнень школярів. 
2. Командні змагання потребували обережного педагогічного підходу. 
3. Недостатня фізична підготовленість учнів затруднювала проведення змагань. 
4. Змагання мають велике агітаційне значення, привертаючи увагу школярів, сприяють майже 100% 

їх охопленню. 
Крім того, визнавалося, що “необхідна деяка стандартизація норм по практичному матеріалу, 

необхідний лікарський контроль, необхідне вироблення правил для шкільних змагань, слід впровадити 
змагання на кращу гігієнічну обстановку в класі”[9]. 

З розвитком системи фізичного виховання школи, певною мірою, стають центром масових змагань. 
Внутрішкільними змаганнями за програмою багатоборства комплексу ГПО, а також з фізичних вправ, 
що вивчалися згідно з навчальною програмою., охоплювалися всі учні, починаючи з першого класу. 
Внутрішкільні спартакіади проводилися за певними програмами, які затверджувалися радами з 
фізкультури. Складалися вони з масово-показової частини і спортивно-загальної. В основу програми 
покладалося складання норм комплексу БГПО. 

Велику популярність у позакласній роботі зі школярами мало вивчення військової справи. Ідея 
воєнізації пронизувала весь процес фізичного виховання у школах України у досліджуваний період. 

Військова справа була завжди привабливою для школярів, особливо хлопчиків. "Стосовно 
стрілецького мистецтва, то серед школярів ми маємо виключно сприйнятливий матеріал. До зброї і 
стрільб школярі мають особливу вроджену пристрасть, необхідно лише цій пристрасті надати належної 
спрямованості"[10]. Інструкторам зі стрілецької справи рекомендувався серйозний, простий і діловий 
характер пояснень у роботі зі школярами. 

Навчання стрілецькій справі у школі мало відрізнятися від навчання у звичайних стрілецьких гуртках. 
Кінцевою метою роботи шкільного стрілецького гуртка було навчити учнів вправно користуватися 
вогнепальною зброєю, тобто "виховати свідомого, влучного стрілка" [11]. А оскільки багато знань і 
навичок зі стрільби у дитячому віці засвоюються набагато легше, аніж у більш зрілому, загальноосвітня 
школа виконувала немалу роль у розвитку стрілецького мистецтва в цілому у країні. 

Але становлення стрілецької справи у школі мало і певні суперечності, які проявлялися під час 
практичних занять. "Широка агітація і пропаганда без врахування матеріальних можливостей призвела 
до того, що створювався рушничний голод" [12]. Причина була банальною, "все стрілецьке майно було 
розкрадене, а невелика кількість зброї, яку отримували з-за кордону, розподілялась, головним чином, у 
Києві, Харкові, інших крупних центрах. Велика черга на кожну гвинтівку заважала планомірній і 
продуктивній роботі. Відсутність кваліфікованих інструкторів "створювала строкатість у навчанні, 
часто-густо просто халтуру, безкорисливе спалювання набоїв"[13]. 

Крім стрілецьких гуртків, популярних протягом всього досліджуваного нами періоду, у школах 
працювали гуртки ПВХО та ГСО. У річному звіті Ярунської середньої школи Житомирської області за 
1939\40 н.р. зазначалося, що "у військових гуртках . працюють учні 5-10 класів (для кожного класу 
окремий гурток), у десятих класах ще й кулеметний гурток. Військові гуртки працюють щоденно. 
Головним завданням військових гуртків є підготовка до складання норм на значки "ВС", "ПВХО", "ГСО" 
тощо. Підготовлено значківців "ПВХО" - 105, "ГСО" – 30, "ВС" - 11, "ГПО" - 31, "БГПО" - 48. Крім того, 
школа брала участь в оборонних змаганнях" [14]. 
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Матеріальна база військової і фізичної підготовки, як вже зазначалося, не повністю задовольняла 
поставлені до неї вимоги. Для забезпечення високої якості військової і фізичної підготовки у школах все-
таки працювали військові кабінети, тир, фізкультзали. Школи мали той мінімум інвентарю, що був 
передбачений програмою. 

Завдання військово-фізкультурної роботи школи у період з 20-х років і до початку Великої 
Вітчизняної війни полягали в ознайомленні дітей з мінімумом знань з військової справи, надання 
елементарних відомостей з топографії, тактики, артилерії тощо; виховання у дітей військових навичок та 
високих вольових властивостей, як-от: уміння орієнтуватися в оточенні, спритність, упертість, уміння 
доводити розпочату справу до кінця. Для реалізації цих завдань і організовувалися стрілецькі гуртки, що 
"давали знання теорії, знання рушниці та навички зі снайперської стрільби. Налагоджували роботу 
гуртків ПВО, ГСО, ПВХО, здавання заліків та нормативів, масові воєнізовані ігри, зимові та літні 
спортмайданчики"[15]. 

З огляду на вищесказане, можна стверджувати, що позакласна робота з фізичного виховання та 
вивчення військової справи розв‘язувала не лише головні завдання фізичного виховання у школі, а й 
була першим етапом підготовки майбутнього воїна. 
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Крук М.З. Внеклассная военно-физкультурная работа в школах Украины (20-30-е гг. ХХ в.) 

Анализируются основные направления внеклассной физкультурной и военно-прикладной работы, 
направленной на укрепление здоровья учащихся и подготовку будущих воинов, в общеобразовательных 

школах УССР. 

Kruk M.Z. Out-of-Class Military-Physical Culture Work in Ukrainian Schools (20-30ies of the XXth century). 

The article analyses the main trends of on-of-class physical culture and military-applied work, aimed at 
strengthening of pupils' health and training of future soldiers in comprehencive school in the USSR. 
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ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ 
У 20-30-ТІ РР. ХХ СТОЛІТТЯ 

Розглядаються науково-теоретичні та методичні проблеми підготовки соціальних педагогів для 
системи "соцвиху" в Україні. Аналізується роль педагогічної літератури та педагогічної преси у 

підготовці фахівців. 

На сучасному етапі розвитку України, який пов’язаний із зростанням бездоглядності, злочинності, 
наркоманії серед підлітків і посиленням влади вулиці над дітьми, одним із важливих завдань виступає 
питання підготовки соціальних педагогів та соціальних працівників. 

Особливу допомогу в розв‘язанні даної проблеми, поряд із сучасними дослідженнями, може надати 
вивчення та творче використання досвіду підготовки соціальних працівників, що накопичений в Україні 
в 20-3 0-ті рр. XX ст. 

Соціально-педагогічні та методичні питання підготовки цих фахівців у досліджуваний період 
постійно розглядались у постановах Наркомосу України "Про стан народної освіти в Україні" (1927), 
"Про академічну роботу за новою системою педосвіти" (1930), "Про безперервну практику студентів 
педагогічних навчальних закладів" (1930), "Про реорганізацію системи народної освіти" (1930), "Про 
навчальні плани педтехнікумів і педінститутів" (1932) та деяких інших. 

Багатий фактичний матеріал, що відображає досвід підготовки соціальних працівників у навчальних 
закладах педагогічного профілю, матеріали з‘їздів, конференцій і нарад з питань соціально-педагогічної 
освіти був взятий з різних розділів педагогічних журналів даного періоду. Серед них журнали: 
"Народное просвещение" (1922-1926), "Путь просвещения" (1922-1926), "Шлях освіти" (1926-1931), 
"Радянська освіта" (1923-1931), "Освіта на Харківщині" (1927-1928), "Комуністична освіта" (1931-1941), 
"Політехнічна школа" (1932-1934), "Педагогическое образование" (1933-1936). 

Як свідчить аналіз історико-педагогічної літератури та архівних джерел, у досліджуваний період за 
рішенням Генерального Секретаріату Освіти України (першого державного органу управління освітою) з 
1917р. масово виникають різноманітні типи державних дитячих закладів (дитячі будинки, майданчики 
тощо). Підготовку фахівців для цих закладів здійснювали трирічні педагогічні курси (фахівців для 
роботи з молодшим і середнім дитячим віком) і факультети соціального виховання інститутів народної 
освіти (ІНО) (соцвиховательок). Цикл соціально-педагогічних дисциплін у 20-ті рр. складався з двох 
розділів: "Соціальне виховання" і "Наука про дитину". 

Аналіз знайденої в архівах навчальної документації і вивчення праць педагогів даного періоду 
показує, що зміст підготовки соціальних працівників та вихователів формувався під впливом нової 
національної системи освіти і концепції соціального виховання. Активну участь у розробці теоретичних 
засад системи освіти, ідей соціалізації виховання, змісту підготовки соціально-педагогічних кадрів 
України брали діячі Наркомосу, педагоги, методисти, викладачі педагогічних навчальних закладів. 

Основи становлення і розвитку соціально-педагогічної освіти були закладені в роки діяльності в 
Наркомосі Г.Гринька (1920-1922), Я.Ряппо (1922-1927), О.Шумського (1924-1927), М.Скрипника (1927-
1933). У 1920р. Наркомосом були прийняті "Декларація Наркомосу УРСР про соціальне виховання 
дітей" і "Постанова про дитячі будинки" [4]. Згідно з цими документами, основним типом навчально-
виховних закладів в Україні були визнані дитячі будинки. 

Теоретичним обґрунтуванням питань підготовки соціальних фахівців займались також відомі 
вітчизняні педагоги 20-30-х рр. XX ст. У першій половині 20-х рр. С.Русова, визначаючи вимоги до 
змісту підготовки соціальних вихователів, провідне місце в цій підготовці в книзі "Дошкільне 
виховання" (1918) відводила вивченню "психології і фізіології душі й тіла дитини" [5:127]. Я.Чепіга в 
творі "Єдиний план - метод соціального виховання" (1920) пропонував будувати зміст виховання дітей, 
виходячи з урахування біогенетичних і психолого-фізіологічних особливостей дитячого віку. 
В.Протопопов у посібнику "Вступ до вивчення рефлексології" (1924), на відміну від Я.Чепіги, виступав 
за обмеження змісту соціального виховання і освіти підростаючого покоління рамками біогенетичного 
підходу. 

Соціально-педагогічні кадри для дитячих будинків у 1917-1925 рр. готували трирічні педагогічні 
курси. Типові навчальні плани для них, складені методичним кабінетом Укрпрофосу, були зорієнтовані 
на підготовку соціальних працівників до роботи з дітьми всього соцвихівського віку (від 3 до 15 років) в 
усіх освітньо-виховних закладах системи соцвиховання. 

З 1921 по 1924 рр. методичний кабінет Укрпрофосу розробив для трирічних педагогічних курсів три 
навчальних плани 1921р., 1922р., 1923р. [7:22;6:31-34]. Їх порівняльний аналіз показує, що кожен 
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включав три компоненти: соціально-економічний, природничий і педагогічний. Педагогічний компонент 
підготовки кадрів широкого профілю (від 3 до 15 років) складався з двох циклів дисциплін: соціального 
виховання (куди входило більше 20 спецсемінарів, що охоплювали різні аспекти життя і діяльності дітей) 
і науки про дитину (включав знання з анатомії, фізіології організму і дефектології, елементи 
рефлексології, педопсихології, гігієни і санітарії). Вивчення навчально-методичної документації 1921-
1925рр. свідчить, що більшість педагогічних навчальних закладів змінювала плани Наркомосу або 
самостійно розробляла власні навчальні плани і програми. 

Вивчення звітів про навчально-виховну роботу, протоколів засідань методкомісій, матеріалів 
обстежень педкурсів і педтехнікумів, які зберігаються в архівах [12;13;14], показує, що в першій 
половині 20-х рр. характерною особливістю організації навчально-виховного процесу були пошуки 
викладачами нових форм і методів та відмова від традиційних. У ці роки набули розповсюдження: 
лекції-бесіди (у ході яких викладач повідомляв новий матеріал і обговорював його зі студентами, 
відповідав на їхні запитання), семінари-дискусії; робота в лабораторіях; індивідуальні й групові заняття; 
навчальні екскурсії. 

Єдиних вимог до використання форм і методів навчання соціальних працівників у ті роки не було; 
кожен викладач організовував навчальну роботу так, щоб вона найбільшою мірою відповідала специфіці 
його дисципліни. Широко використовувались комбіновані методи викладання. Нечітко були визначені і 
форми обліку роботи студентів. Частина викладачів проводила поточний облік, інша - використовувала 
підсумковий - від колоквіуму до заліку включно. Новою формою контролю були складені викладачами в 
кінці триместру специфічні картки, в яких відзначались успішність студентів та їх відвідування. 

Узагальнення досвіду педтехнікумів Харківської області (Вовчанського, Куп’янського і 
Красноградського) [10,11] свідчить, що в середині 20-х рр. у них широко використовувались форми 
ланкової та індивідуальної роботи студентів. За індивідуальною формою викладачі, з метою 
максимального забезпечення розвитку самостійності, активності, творчих здібностей соціальних 
працівників, намагалися перенести вивчення теоретичного матеріалу в середовище їх майбутньої 
професійної діяльності: дитячі майданчики та будинки. При цьому кожен студент одержував певне 
завдання. Теми завдань були спільними для всієї групи, давались одночасно і на однаковий період. 

Аналіз робіт дослідників, які займались питаннями підготовки соціальних працівників показує, що в 
другій половині 20-х рр. почалася безпосередня розробка змісту соціально-педагогічної підготовки 
студентів педтехнікумів, відкритих на базі трирічних педагогічних курсів у 1925р. Так, 
М.Ф.Познанський у статті "Нотатки до програми з педагогічних дисциплін у педтехнікумах" (1929) 
висунув вимоги до змісту навчальних програм педтехнікумів. Основними стали: цілеспрямованість, 
єдність теорії і практики, взаємозв'язок із близькими до педагогіки дисциплінами, орієнтація на умови 
діяльності майбутніх соціально-педагогічних кадрів та деякі інші [3]. 

І.Р.Хлівний у 1932р. у статтях "Педагогічна освіта за 15 років", "Про педагогічну практику в 
педтехнікумах" розглядав практику як обов'язкову складову частину змісту підготовки соціальних 
працівників, пропонуючи проводити її на всіх курсах, а також у вигляді річного стажування після 
закінчення навчання [8,9]. 

Аналіз учбових планів і програм другої половини 20-х - початку 30-х рр. дозволяє стверджувати, що 
обов'язковим компонентом педагогічної підготовки соціальних працівників стала педпрактика на І і ІІІ 
курсах у дитячих закладах. Особлива роль відводилась виробленню навчально-методичних умінь: 
організовувати педпроцес у дитячих закладах; володіти методами і формами роботи з дітьми; методично 
правильно добирати навчальний, ігровий та інший матеріал для роботи з ними; уміти планувати 
діяльність закладів і окремих дитячих груп; керувати методрадою і практикумом для соціальних 
вихователів. 

Після постанови уряду 1936 р. "Про педологічні викривлення в системі Наркомосу" з учбових планів і 
програм Наркомосу України для педтехнікумів були виключені не тільки педологія, анатомія і фізіологія 
дитини, але й інші дисципліни, в межах яких розглядались психолого-педагогічні особливості дітей. 

До теми кожного опрацьованого завдання студент складав письмову доповідь-реферат; викладач, 
підводячи підсумки виконання завдань студентами, проводив з кожної теми колоквіум, бесіду, а в кінці її 
вивчення -конференцію. Метод індивідуального вивчення матеріалу використовувався на ІІІ курсі і був 
першим кроком у підготовці випускниками дипломної роботи. 

У кінці 20-х рр. у зв‘язку з ростом мережі дитячих закладів як для нормальних, так і для дефективних 
дітей, підвищуються вимоги до змісту підготовки соціальних працівників. Перед педагогічними 
технікумами постає завдання швидкої і якісної підготовки соціально-педагогічних кадрів, які вміють 
працювати в нових умовах. У ці роки в практиці педагогічних навчальних закладів поширюються нові 
методи - метод проектів і бригадно-лабораторний. Останній передбачав колективне творче вивчення 
бригадою теоретичного і практичного матеріалу, кількісний та якісний облік роботи якої здійснював 
викладач. Робота бригади оцінювалась за шкалою: добре, цілком задовільно, задовільно, незадовільно. 
Поряд з цим у педтехнікумах практикувались тригодинні обов‘язкові лекції. 
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Аналіз архівних матеріалів [13,14,15] приводить до висновку, що на початку 30-х рр. у процесі 
підготовки соціально-педагогічних кадрів у педтехнікумах переважно використовувались такі форми і 
методи навчальної діяльності студентів, як лекції, робота з книгою і обладнанням, демонстрації й 
ілюстрації, конференції і облікові бесіди. Розвиткові інтересу до соціально-педагогічної діяльності, 
зв‘язку теорії з практикою у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін, на думку викладачів, 
особливо сприяли робота з книгою і облікові бесіди. 

Працюючи з книгою, студенти самостійно складали тези, конспекти окремих розділів, 
використовували завдання дослідницького характеру з наступними бесідами з викладачами, з 
підведенням підсумків і висновками. 

Метою підсумкових бесід було з‘ясування глибини засвоєння опрацьованого студентами навчального 
матеріалу. Проводились вони за основними темами циклу педагогічних дисциплін у кінці кожного 
триместру. 

Вивчення архівних матеріалів [1,2] свідчить, що в другій половині 30-х рр. у педтехнікумах основною 
формою навчальної діяльності студентів денного і заочного відділень став урок. У середині 30-х рр. він 
був двогодинним, до кінця 30-х – 4-5-хвилинним. Двогодинний урок включав лекцію і бесіду викладача 
зі студентами, 45-хвилинний - перевірку попереднього матеріалу, повідомлення нового і закріплення, 
домашні завдання і рекомендації для виконання самостійної роботи. 

Для заочників проводились настановчі й оглядові уроки. Ефективною формою позанавчальної роботи 
студентів були педагогічні гуртки, які сприяли розширенню світогляду студентів, формуванню інтересу 
до вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу, дослідженню соціально-педагогічних проблем, 
удосконаленню форм та методів соціальної роботи. 

Аналіз досвіду педагогічних навчальних закладів досліджуваного періоду показує, що важливою 
складовою підготовки соціальних працівників була педагогічна практика. У 20-ті рр. практика мала 
епізодичний характер, зводилась до спостережень за дітьми, проводилась, як правило, на ІІ курсі. 

У першій половині 30-х рр. після постанови Наркомосу України "Про безперервну практику студентів 
педагогічних навчальних закладів" (1930) вона була введена до навчальних планів, мала на меті 
прищепити майбутнім соціальним працівникам уміння і навички організації виховної роботи в 
найближчому соціальному оточенні дитини (сім‘ї, позашкільних дитячих закладах тощо) і 
адміністративної діяльності в дитячих закладах. Розширився і зміст педпрактики: у першому триместрі І 
курсу вона була ознайомчою; у другому і третьому триместрах ІІ курсу студенти виступали помічниками 
соціальних вихователів; на ІІІ курсі - самостійно працювали в різноманітних дитячих закладах (у 
першому і другому триместрах). 

У кінці 30-х рр. у педагогічних навчальних закладах, які здійснювали підготовку соціальних 
працівників, практика поділялась на загальнопедагогічну і спеціальну. Мета загальнопедагогічної - 
ілюструвати теоретичні курси психолого-педагогічних дисциплін, знайомити із закладами народної 
освіти і їх роботою, дати можливість майбутнім фахівцям соціально-педагогічного профілю працювати з 
дітьми. Спеціальна практика була пристосована до курсів часткових методик. 

У 20-ті рр. практикою керували соціальні вихователі. Облік роботи студентів-практикантів 
проводився на основі звітів ланкових на курсових конференціях. У 30-ті рр. керівництво практикою і 
облік роботи здійснювали викладачі педагогічних дисциплін педтехнікумів. Оцінювалась практика за 
двобальною системою: задовільно і незадовільно. 

Таким чином, вивчення і творче використання досвіду підготовки соціальних працівників у 
педагогічних навчальних закладах України періоду 20-30-х рр. XX ст. буде сприяти підвищенню 
ефективності підготовки соціальних педагогів у сучасних педагогічних закладах в умовах відродження 
національної освіти.  
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Штефан Л. Вопросы подготовки социальных работников в Украине в 20-30-е гг. ХХв века. 

Рассматриваются научно-теоретические и методические проблемы подготовки социальных педагогов 
для системы «соцвоса» в Украине. Анализируется роль педагогической литературы и педагогической 

прессы в подготовке специалистов. 

Shtefan L. Problems of Social Workers' Training in Ukraine in 20-30ies of the XXth Century. 

The article considers scientific theoretical and methodological problems of social teachers' training for the 
system of "social education" in Ukraine. The author analyses the role of pedagogical literature and press in 

training specialists. 
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ТВОРЧЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ Г.ВАЩЕНКА У ШКОЛІ 

У статті розкриваються особливості тлумачення відомим українським педагогом сутності та змісту 
національного виховання в українській школі та роль вчителя у застосуванні ідей Г.Ващенка у сучасному 

навчально-виховному процесі на прикладі шкіл Ружинського району Житомирської області 

Мета виховання у конкретному суспільстві залежить від ряду об’єктивних чинників, що діють у 
ньому, як-от: державний устрій, специфіка національного менталітету, релігія, моральні норми, загальна 
культура тощо. 

Україна знаходиться на зламі епох. Перехід від напівколоніального становища до держави 
демократичної і європейської вимагає безумовної реорганізації системи освіти та виховання. Ця ж зміна 
починається з чіткого визначення мети нової педагогічної системи в Україні, що у концентрованому 
вигляді становить виховний ідеал. Якою ж повинна бути ця мета? 

Подібне питання давно хвилювало наших попередників та не залишає й сучасних педагогів. 
Повну і дуже оригінальну відповідь на поставлені питання можна знайти в праці Г.Ващенка 

“Виховних ідеал” [1]. В основу виховання української молоді Г.Ващенко ставить загальнолюдські 
цінності. До них належать: закон про творення добра і боротьби зі злом, шукання правди і побудова 
справедливого ладу, заснованого на плеканні любові і краси. 

Виховний ідеал – це ідеал служби Богові і Україні як християнський ідеал. Український 
християнський виховний ідеал, за Г.Ващенком, включає в себе євангельський виховний ідеал в його 
історичних і національних формах та загальнолюдський виховний ідеал, що також має свою 
християнську основу. 

Професор Г.Ващенко будує виховний ідеал українця на двох головних принципах: християнській 
моралі й українській духовності, що витворилась протягом нашої історії. Це той ідеал, що витримав 
випробування історії, відповідає психології народу, ввійшов у психіку народних мас, відбитий у 
народній творчості та в творах кращих митців і письменників. 

Як зазначає Г.Ващенко, виховний ідеал українця криється у пісенній традиції українського народу, в 
його літературі, християнській вірі та історичному минулому. 

Мета національного виховання молодих поколінь – формування національної самосвідомості молоді. 
Самосвідомість особистості пов’язана з розвитком суспільної свідомості. Прояви суспільної свідомості 
осмислюються особистістю і вибірково долучаються до системи детермінації особистісного розвитку 
індивіда, впливаючи на формування його світогляду, ціннісних орієнтацій, ідеалів, мотивів, внутрішніх 
суб’єктивних наставлень до явищ об’єктивного світу. Основою національної самосвідомості є свідомість 
нації, а саме: усвідомлення народом власної гідності, традиційних цінностей культури, потреби власного 
розвитку. Це також усвідомлення своєї історичної долі, місця у системі духовного, економічного, 
політичного життя народів світу – в системі загальнолюдських суспільних відносин. 

У сім’ї, навчально-виховних закладах виховується любов до рідної мови, повага до свого роду, 
народу, його історії й культури. Проте нехтування національними почуттями, яке тривалий час 
культивувалося в суспільстві, брак цілісної системи виховних впливів на молоді покоління, економічні 
негаразди призвели до змін у суспільній свідомості й негативних тенденцій у сімейно-побутовій 
культурі, громадському житті, шкільній практиці. Тому нині поглиблюється криза національних 
цінностей учнівської молоді. Дослідження свідчать про те, що це явище ширшає, оскільки процес 
формування потреб, ідеалів, уявлень, поглядів на життя, переконань особистості відбувається все 
частіше через усвідомлення негативних тенденцій суспільного і громадського життя, а не в результаті 
творчого осмислення історичних надбань національної культури та критичного аналізу альтернативної 
системи цінностей. 

Щоб дослідити національні цінності старшокласників, а також виявити взаємозв’язок між рівнем 
сформованості національної самосвідомості та ціннісних орієнтацій особистості в ранньому юнацькому 
віці, ми проводили анкетування, тестування, бесіди з учнями 10-11-х класів Ружинської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів. Старшокласникам були запропоновані такі питання: “Що таке рід, родина?”, “Чи знаєте ви 
своїх предків?”, “Ви дотримуєтесь родинних традицій?”, “Як ви розумієте поняття “народ”, “нація”?”, 
“Які риси характеру властиві українцям?”, “Які з них позитивні, а які негативні?”, “Чи хотіли б ви мати 
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іншу національність?”, “Чи хотіли б ви жити в іншій країні і чому?”, “Чи добре те, що Україна стала 
незалежною державою?”, “Оцініть рівень розвитку української культури порівняно з російською, 
американською тощо”, “Чи хвилює вас майбутнє України?” 

Майже всі опитані за походженням – українці. Уявлення старшокласників про рід та родину в цілому 
правильні: “рід – це люди, в яких одні предки”, “це люди, пов’язані між собою кровними узами”. 
Відомості про родовід часто обмежені (“їхнє життя детально мені невідоме”, “не цікавився”), у кращому 
разі - це знання трьох поколінь родичів. З відповідей учнів бачимо, що переважна більшість сімей 
дотримується основних родинних звичаїв, зокрема відзначає хрестини, іменини, Різдво, Великодні свята, 
весілля, новосілля, відвідує родичів. Більшість учнів поважає своїх батьків, вважає, що слід відроджувати 
народні родинні звичаї та традиції, хоче більше дізнатися про них. Особливо цікаві учням старшого 
шкільного віку молодіжні громадські звичаї та традиції (вечорниці, сватання, давні весільні обряди 
тощо). 

Нечіткими є уявлення учнів про народ, націю. Лише 10% старшокласників тлумачать народ як 
сукупність людей, що проживає на певній території, має спільну мову, звичаї, культуру, традиції, 
відмінні від традицій інших народів. Ці учні чітко усвідомлюють основні етнічні ознаки народу, нації: 
територія, мова, звичаї, традиції, культура. У 65% учнів народ – це “велика маса людей”, “люди, що 
працюють”, “усі люди світу”. Зовсім не могли відповісти на це запитання або ж відповіли неправильно 
24% учнів. 

Переважна більшість учнів серед рис характеру, властивих українцям, назвали доброту, 
працьовитість, чесність, справедливість, доброзичливість, щирість, людяність, привітність, гостинність, 
ввічливість, мужність, гідність, витривалість. Важливо, що 15% опитаних вказали на те, що українцям 
притаманні риси, які характеризують національну самосвідомість народу, зокрема любов до 
Батьківщини, волелюбність, гордість, прагнення до досягнення поставленої мети, патріотизм, 
націоналізм. Водночас учні помітили, що позитивні риси характеру більш властиві попереднім 
поколінням українського народу, і менш – сучасникам, що може бути пояснено різними причинами. 
Четверта частина старшокласників вважає, що негативними рисами українського народу є озлобленість, 
неорганізованість, егоїзм (“кожен думає сам за себе”), заздрість, жадібність, відчуженість. Юнаки й 
дівчата засуджують негативні явища громадського життя, в яких перекручено, знищено гуманістичну 
сутність народних традицій: “люблять гулянки”, “люблять посваритися, випити”, “взяти те, що погано 
лежить”. З болем вони вказують на байдужість до всього, що з ними роблять. Не змогли назвати 
специфічні риси українців 6% опитаних. На їх думку, “вони такі, як і у всіх”. 

Типовими виявились відповіді учнів на п’яте й шосте питання. Бачимо три категорії учнів. До першої 
(28%) належать учні зі сформованим почуттям патріотизму, високим рівнем самосвідомості, які не 
уявляють себе людиною іншої національності, що має іншу батьківщину. Ірина Н. не хотіла б бути 
громадянкою іншої країни, тому що вона “тут народилась, тут всі і все, кого й що я люблю; було б дуже 
важко без цього усього”. Характерними є відповіді тих учнів, рівень національної самосвідомості яких 
вважаємо найвищим. Наприклад, Наталія С. стверджує: “Ні, я не хотіла б бути людиною іншої 
національності. Я люблю свою країну, свій народ”. Юрій М. пояснює свій вибір так: “Мій дід і прадід 
були українцями, я теж українець і горджуся цим”. 

Найчисельнішою є друга категорія учнів, які лише усвідомлюють себе українцями, але хочуть 
проживати за кордоном, мотивуючи своє рішення тим, що Україна нині переживає економічну скруту 
(“практично жити тут майже неможливо”, “немає умов для повноцінного життя”, “в інших країнах про 
народ піклуються значно краще”, “там можна чесно навчатись і працювати”). Особливо тривожить те, 
що серед цих старшокласників переважають здібні учні із середнім та високим рівнем знань і вмінь. 

Непокоїть третя, малочисельна категорія учнів, які готові змінити свою національність, щоб жити в 
іншій країні”. Більшість хотіла б бути американцями, менше бажаючих бути громадянами Німеччини, 
Італії, Франції, Об’єднаних Арабських Еміратів. Мотивація вибору така: “там гарно жити”, “красива 
природа”, “є все у магазинах”. Переважна більшість старшокласників висловили такі бажання 
здебільшого під впливом переглянутих телепередач і кінофільмів. 

На питання “Чи добре те, що Україна стала незалежною державою?” переважна більшість 
респондентів відповіла ствердно, обґрунтовуючи свою відповідь тим, що український народ має 
природне право на самовизначення (“тепер ми вільні, а не раби”). Учні вказують на те, що завдяки 
незалежності Україна вийшла на міжнародний рівень, тоді як за часів Радянського Союзу “українців ніби 
не існувало”. 

Інша частина учнів (13%) вважає, що за радянських часів жилося ліпше, що наслідком незалежності є 
економічні негаразди, розрив зв’язків із найближчими державами тощо. 

Напрочуд одностайними виявились думки учнів про майбутнє України. Всіх хвилює майбутнє 
держави, оскільки від цього залежить здійснення особистих мрій і сподівань, майбутнє власних дітей, 
благополуччя всього народу. Майже половина опитаних з упевненістю дивиться у завтрашній день, 
вірить у могутні потенційні сили українського народу, готові докласти всіх зусиль, щоб вивести Україну 
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із затяжної кризи. Юлія К.: “Мене дуже хвилює майбутнє України. Я хочу працювати на її благо, 
принести своїй державі багато користі”. 

Отже, головною особливістю національної самосвідомості старшокласників є стійкі власні погляди й 
переконання, які формуються у результаті все глибшого усвідомлення суперечливих явищ суспільного 
життя, розвитку внутрішнього світу – потреб, мотивів, інтересів, цінностей особистості. 

Існує пряма залежність між рівнем сформованості національної самосвідомості, моральної 
вихованості особистості в цілому. 

Складність і багатогранність феномену національних цінностей вимагає цілісного системного підходу 
до їх формування, щоб динамічно і гармонійно поєднати виховні зусилля всього суспільства - сім’ї, 
національної школи, громадськості, держави. Щоб національна самосвідомість у різноманітних її виявах 
стала основою для дальшого становлення справжнього патріота, активного громадянина України, 
потрібно допомогти старшокласникам зрозуміти суспільні суперечності, глибоко засвоїти національні 
цінності та реалізувати їх у системі суспільних етнічних відносин. 

Тут вчителеві й вихователеві допоможе виховна концепція професора Г.Г.Ващенка, який присвятив її 
створенню, обґрунтуванню і запровадженню у широку педагогічну практику все життя. Ідеї Г.Г.Ващенка 
вже зараз знайшли застосування у школі та інших виховних установах, у сім’ї, хоч більшість учителів і 
вихователів навряд чи знайомі з творчим доробком українського вченого-педагога. 

Так, у Ружинській загальноосвітній школі постійно організовуються колективні заходи типу: “Свято 
першого дзвоника”, родинний вечір “Будьмо знайомі”, свято рідної мови “Диво калинове”, родинні свята 
“Золота осінь”, “Весні радіймо!”, “Рідна мати моя”, новорічно-різдвяне свято, свято “Шана Кобзареві”, 
“Перший учителю, прощай!”, кожному з яких передує тривала підготовка. Традиційним стало 
проведення КВК між старшокласниками шкіл району. Так, у 1998 і 1999 роках проводився КВК між 
старшокласниками Білилівської, Вчорайшенської та Ружинської шкіл району. 

Важливим завданням національної школи є розвиток творчої активності учнів, їх естетичне 
виховання. Цьому чи не найбільшою мірою сприяє музичне, образотворче мистецтво, ознайомлення з 
літературними джерелами. Це добре усвідомлюють педагоги Ягнятинської загальноосвітньої школи 
(директор С.І.Шістопал). Уже п’ятий рік у школі проводиться послідовна робота з вивчення історичних 
та культурних надбань українського народу, причому як на уроках народознавства, так і на заняттях 
фольклорного факультативу, художніх гуртків – музичних, образотворчого мистецтва. Особливу увагу 
вчителі звертають на формування особистості юних громадян України. Учні вивчають історію рідного 
краю, кращі зразки усної народної творчості, дізнаються багато нового про себе, свій рід, народ. 

У районі створено ряд виховних центрів, де учні різних шкіл спілкуються, беруть участь у 
колективних заходах, що забезпечує розвиток їхніх творчих здібностей, задовольняє інтереси. Отже, є 
умови для реалізації потенційних можливостей кожного обдарованого школяра. Велика кількість дітей 
вчиться грі на музичних інструментах у районній музичній школі, філіали якої є в деяких селах району. 

Не забувають у районі й про патріотичне виховання школярів, прищеплення їм поваги до традицій 
рідного краю, до культури українського народу, формування віри у власні сили, в майбутнє своєї 
держави. Традиційними стали огляди учнівських фольклорних колективів (кращі колективи Бистрицької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., Мовчанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., Ружинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.); конкурси дівчат “А я україночка” та хлопців “А ми хлопці-козаки”; 
огляди музеїв патріотичного виховання (кращим визнано шкільний етнографічний музей Ружинської 
ЗОШ І-ІІІ ст.); уроки народознавства; виставка рушників та вишиванок (останній раз проводилась на базі 
будинку дитячої творчості); районний конкурс на кращий малюнок “Мальовнича моя Україна” (для 5-9 
класів) та “Моя Батьківщина – Ружинщина” (3-5 класи); різдвяні та новорічні свята біля районної ялинки 
за участю шкільних фольклорних ансамблів. 

У системі патріотичного виховання значне місце посідає краєзнавча робота. Третій рік у районному 
будинку дитячої творчості працює  районна школа краєзнавства “Стежками здоров’я – по рідному краю”, 
а в ній – школа юного знавця географії та історії Ружинщини. Діти дуже люблять брати участь у конкурсі 
“Кращий знавець рідного краю”. 

Любов до України починається з любові до місця, де народився, зробив перші кроки, відчув 
материнське тепло, батьківське піклування. Це почуття зростає разом з дитиною і стає великим, 
всеохоплюючим почуттям любові до Вітчизни. Звичайно ж, за умови, що його плекають у дитини. 

Одним із принципів сучасної педагогіки є формування активної настанови на утвердження 
української держави, прищеплення підростаючому поколінню імунітету проти національного 
самознищення. У здійсненні цього вчителям і всім національно свідомим громадянам допомагають 
експонати музеїв, у тому числі шкільних, місцеві історичні пам’ятки, традиції, що живуть у регіоні. 

Від того, які зразки приймає, які духовні навички виробляє дитина, залежатиме позиція майбутнього 
громадянина. Ружинщина дає великі можливості для використання у виховній роботі народних традицій 
і звичаїв, історії. 
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Отже, слід пам’ятати, що без звернення до багатовікового досвіду народу в справі виховання 
підростаючих поколінь, без залучення набутків етнопедагогіки неможливе і формування національної 
свідомості юних громадян України. Саме тут на допомогу приходять педагогічні ідеї та набутки 
Г.Г.Ващенка. 
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БАЗОВА ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ) 

У статті розглядаються питання, пов’язані з базовою підготовкою майбутнього вчителя у 
педагогічних закладах освіти України протягом ХІХ – ХХ століть. 

Соціально-економічні перетворення в Україні зумовлюють необхідність реформування всіх галузей 
освіти, що ставить перед вищою педагогічною освітою нові завдання щодо підвищення ефективності 
теоретичної підготовки майбутніх учителів як основи їх професійної компетентності. Серед 
пріоритетних напрямів реформування вищої школи важливе місце  посідають  питання оновлення змісту 
базової педагогічної освіти; запровадження ефективних педагогічних технологій; створення нової 
системи методичного та інформаційного забезпечення вищої школи. Реалізація цих планів вимагає 
глибокого реформування змісту, форм, методів підготовки педагогічних працівників усіх ланок освітньої 
галузі.  

Проблемі теоретичної підготовки вчителя в Україні завжди надавалося великої уваги. Починаючи з 
ХІХ століття підготовка вчителів для середніх закладів освіти України здійснювалася в педагогічних 
інститутах, які підпорядковувалися університетам, чи на дворічних курсах при університетах. До 
теоретичної підготовки студентів вже тоді були включені предмети педагогічного циклу, а саме: історія 
дидактики, історія сучасних педагогічних течій, історія шкіл та педагогічних теорій (три години на 
тиждень), сучасна дидактика (дві години на тиждень), практичні заняття з педагогіки (дві години на 
тиждень). У 1875р. у Ніжинському історико-філологічному інституті була заснована окрема кафедра 
педагогіки. [1:46] На початку XX століття в Україні  діяли 7 учительських інститутів і 32 учительські 
семінарії, які готували вчителів для сільських шкіл. Для теоретичної підготовки майбутніх педагогів  на 
ІІ та ІІІ курсах було введено вивчення педагогіки і дидактики ( по 2 години на тиждень). 

У 20-і роки ХХ століття у педагогічних  навчальних закладах вводились новi курси: "Соцiальне 
виховання", "Органiзацiя народної освiти", "Школознавство", "Iсторiя педагогiчних течiй" тощо. До 
програми  пiдготовки вчителiв вперше було включено  тему  "Фiлософськi  основи  педагогiки". Вказана 
програма визначила змiст пiдручникiв з педагогiки, в  яких вперше були висвiтленi найбiльш важливi 
методологiчнi проблеми, а саме: “Мета виховання”, "Всебiчний розвиток людини як єдиний 
дiалектичний процес розумової освiти, полiтехнiчної освiти, морального, естетичного та фiзичного 
виховання"; "Вчення про спадковiсть,  середовище та виховання". До предметів педагогiчного циклу у 
вищих освiтнiх закладах були вiднесені педологiя, педагогiка,  вчення  про  поведiнку, педагогiчнi 
системи, дидактика, школознавство тощо. При  цьому "на перший план висувався не  стiльки  розгляд  
окремих  педагогiчних систем, скiльки знайомство з рiзними типами трудової школи,  якi iсторично 
виникали відповідно до певних соцiально-економiчних умов"[2:159]. Загальною метою фахової 
пiдготовки  майбутнього вчителя було озброєння його професiйними знаннями настiльки, наскiльки вони 
можуть дати об'єктивний  науковий  матерiал  для  рацiональної побудови педагогiчного процесу 
загалом, i в галузi окремої спеціальності зокрема[2:233]. Водночас значнi зусилля педагогiв 
зосереджувались на проблемах виховання, навчання та освiти саме у школi. Iншi  сторони  життя  дитини 
лишались поза увагою педагогіки. Та й самi пошуки унiверсального методу навчання i чисельнi  
експерименти того часу призвели до приниження ролi вчителя у навчально-виховному процесi. За ним, 
учителем, головним чином лишались iнструктивна та контрольна функцiї. Для виконання ж вказаних 
завдань учителеві не потрібна була глибока обiзнаність iз  закономiрностями педагогiчного  процесу. 

Єдина система вищої педагогічної освіти склалась у нашій країні в період 1931-1933 років. Саме в цей 
час були створені наступні типи педагогічних навчальних закладів: вищі педагогічні школи – педагогічні 
інститути; середні педагогічні школи – педагогічні технікуми; короткострокові педагогічні курси. У 
навчальних планах були виділені самостійні курси педагогіки й історії педагогіки, а у структурі 
підготовки вчителя передбачалось поєднання теоретичного навчання і педагогічної практики у школі. 
Педагогіка як самостійний предмет зайняла своє місце у навчальному плані педвузу у 1930 році. Єдина 
програма з педагогіки для педагогічних інститутів була розроблена у 1933 році, а у 1934 році було 
видано перший систематичний підручник з педагогіки М.М.Пістрака. 

У 40-і роки у зв’язку з ІІ світовою війною навчальні плани були скорочені, що певним чином 
відбилося і на якості професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів. 

Протягом 50-60-х років зміст педагогічних навчальних дисциплін відзначався стабільністю 
(педагогіка, історія педагогіки, педагогічна практика). Проте в наступні три десятиліття він 
характеризувався певною динамікою: 70-75-ті роки – вступ до педагогіки, педагогіка школи, історія 
педагогіки, педагогічна практика; 75-85-ті роки – вступ до вчительської спеціальності, педагогіка, історія 
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педагогіки, спеціальні курси та семінари, педагогічна практика; 85-91-ий роки -  вступ до спеціальності, 
педагогіка, методика виховної роботи, історія педагогіки, спеціальні курси та семінари, педагогічна 
практика. 

Навчальні плани, навчальні програми, підручники та посібники з педагогіки визначили структуру і 
зміст базової педагогічної підготовки майбутнього вчителя. Аналіз відповідної літератури дозволив 
виявити головні тенденції розвитку основних компонентів базових педагогічних знань. Починаючи з 30-
х років всі програми і навчальні посібники відображали традиційну логіку викладу педагогіки у вищому 
навчальному закладі, а саме: загальні основи педагогіки, дидактика, теорія виховання, питання 
школознавства. Найбільші зміни відбулись у змісті розділу “Загальні основи педагогіки”. У 50-60-ті роки 
до нього були включені  теми загальносоціального характеру (“Радянська школа та її завдання”- 1950, 
“Будівництво комунізму і виховання нової людини”- 1965); у 70-80-х роках розгляд методологічних і 
загальнотеоретичних проблем педагогіки був обмежений трьома темами (“Предмет педагогіки і методи 
науково-педагогічних досліджень”, “Мета і завдання комуністичного виховання”, ”Розвиток, виховання і 
формування особистості”). До навчального посібника  “Педагогіка” (за ред. Ю.К.Бабанського) у 1983 
році було введено тему “Цілісний педагогічний процес”. У 40-50-ті роки у змісті педагогічної освіти 
більш глибоко,  ніж у наступних програмах, простежувались закономірності вікового розвитку дитини. А 
в програмах і навчальних посібниках 60-80-х років слабко розкрита проблема врахування 
закономірностей індивідуального розвитку дитини та її особливостей у процесі навчання і виховання, 
змісту та методів індивідуальної роботи з учнями. Всі ці негативні тенденції зумовили абстрактний 
характер викладання педагогіки, її “бездітність”, орієнтацію на “середнього” учня. 

Розділ “Теорія виховання” у програмах та навчальній літературі  40-50-х років (програми 1947, 
1950 рр.) був представлений лише проблемами морального виховання дітей середнього шкільного віку 
(“Основи морального виховання, методи морального виховання”, “Виховання радянського патріотизму і 
пролетарського  інтернаціоналізму”). У 60-70-х роках зміст і складові процесу виховання розглядаються 
більш цілісно (розумове, моральне, трудове, фізичне, естетичне). Починаючи з 80-х років, виділяється 
також ідейно-політичне, економічне, екологічне виховання школярів. 

Розділ “Дидактика” виявився найбільш стабільним щодо номенклатури тем та їх змісту. У всіх 
навчальних програмах та навчальних посібниках розглядаються: зміст освіти, сутність, закономірності, 
принципи, форми та методи організації навчального процесу, перевірка і оцінка знань, умінь, навичок. 

Розділ “Школознавство” представлений традиційно слабко. У ньому розглядаються лише питання 
керівництва й управління школою, функції керівництва і педагогічної ради школи (всього одна тема, та й 
вона розкрита лише формально) [3:40-52]. 

Нинi традицiйне навчання вже не задовольняє вимоги сучасного  суспiльного розвитку. Тому виникла 
потреба у  вдосконаленнi  структури  змісту педагогiчної освіти, її методiв, форм органiзацiї 
взаємостосунків студентiв та викладачiв.Останнім часом нагальною потребою стає перехiд на новий 
рiвень розвитку системи вивчання педагогiчних дисциплін у вузi, який  характеризується активною 
взаємодiєю таких його компонентiв, як модель спецiалiста, дiяльнiсть студента та дiяльнiсть  викладача.  

Складнiсть i вiдповiдальнiсть поставленого завдання, вiд якого залежить пiдготовка нацiональних  
кадрiв  нової  генерацiї, вимагає  суто наукового пiдходу до його виконання і, насамперед, теоретичного  
обгрунтування загальної концепцiї та основних принципiв  викладання  та вивчення дисциплiн 
педагогiчного циклу, їх науково-методичного  забезпечення. Саме тому в останнi роки зроблено чимало 
спроб переосмислення структури, змiсту та органiзацiї процесу загальнопедагогiчної пiдготовки 
майбутнього педагога. Серед них: програма iнтегрованого курсу теорiї та iсторiї педагогiки, розроблена у 
Полтавському педагогiчному iнститутi; програма курсу теорiї нацiональної освiти i навчання 
(дидактики), пiдготовлена В.I.Бондарем та Ю.Д.Руденком на базi педагогiчного факультету 
Нацiонального педагогiчного унiверситету iм.М.П.Драгоманова  та інші.  Автори названих програм 
цiлеспрямовано здiйснювали докорiнне реформування концептуальних, змiстово-структурних i 
органiзацiйних основ викладання та вивчення педагогiчного циклу навчальних предметiв у 
педагогiчному вузi. Цікавою є програма iнтегрованого курсу теорiї та  iсторiї педагогiки (Полтава, 1993), 
яка вміщує наступнi роздiли: 1.Загальнi iсторико-теоретичнi основи педагогіки; 2.Основи нацiональної 
української педагогiки; 3. Єднiсть навчання, виховання та самовиховання у цiлiсному педагогiчному 
процесi: а) теорiя навчання, освiти i самоосвiти особистостi; б) теорiя виховання i  самовиховання  
особистостi; 4.Проблеми школознавства. [4:5] 

Програму iнтегрованого курсу вирiзняє нацiональний змiст педагогічних знань, особистiсно-
iндивiдуальна орiєнтацiя, затребуванiсть у практичнiй дiяльностi студента i вчителя. Значно 
розширеним, порівняно із загальноприйнятою структурою, є перший роздiл - "Загальнi iсторико-
теоретичнi основи педагогiки", в якому автори чiтко визначають мету та завдання, характеристику 
предмета i методiв iсторико-педагогiчного дослiдження, заздалегiдь ознайомлюють з основними 
категорiями педагогiки, її термiнологiєю, оцiнюють значення педагогiчних дисциплiн для всебiчної 
пiдготовки вчителя. 
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Однак iнтеграцiя знань з iсторiї та теорiї педагогiки, на наш погляд, не завжди сприяє  грунтовності 
загальнопедагогiчних знань майбутнiх учителiв, не забезпечує повною мірою високий рiвень узагальнень 
i перенесення  їх на iнші педагогiчні та спеціальні дисциплiни. 

Найбільш прогресивним шляхом підвищення ефективності теоретичної підготовки майбутніх 
вчителів, на думку багатьох дослідників, є технологічна побудова вузівського курсу педагогіки на основі 
системного підходу до аналізу педагогічних явищ. Педагогічна технологія має на меті підвищення 
ефективності процесу навчання за рахунок: проектування цілей навчання відповідно до розробленої 
моделі підготовки вчителя; планування процесу навчання, програмування діяльності викладача і 
студента, забезпечення максимальної організованості і, як наслідок, - досягнення необхідного 
результату; перенесення акценту в навчанні з викладання на цілеспрямоване засвоєння знань, тобто 
визначення структури і змісту навчально-пізнавальної діяльності того, хто навчається; структуралізації 
змісту навчання, яка зумовлює його гнучкість, тобто можливість оновлення відповідно до замовлення 
суспільства та вимог практики; відтворення процесу навчання і його результатів на основі блокової 
побудови навчальних курсів. 
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Антонова Е.Е. Базовая педагогическая подготовка будущего учителя (исторический аспект). 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с базовой подготовкой будущего учителя в 
педагогических учебных заведениях Украины на протяжении ХІХ-ХХ веков. 

Antonova O.Ye. Basic Pedagogical Training of Future Teachers (Historical Aspect). 

The article considers the questions connected with a future teacher's basic training at pedagogical instituions of 
education in Ukraine during XIX-XXth centuries. 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ 

У статті на основі вивчення вітчизняної та зарубіжної науково-педагогічної літератури 
розглядаються сучасні технологічні підходи до професійно-педагогічної підготовки вчителя. Особливу 

увагу автор приділяє мангеймській системі підготовки вчителів. 

Розбудова національної системи освіти потребує нових теоретичних підходів як до визначення змісту, 
так і до розроблення нових технологій навчання, диференціації, інтеграції, гуманізації. 

Поширення у вузівську практику елементів гнучких технологій активізує навчально-пізнавальну 
діяльність студентів, унаочнює її стосовно сприймання та запам’ятовування, включення нової 
інформації. Завдяки змінам у змісті та методичному комплексі навчально-пізнавальна діяльність стає 
гнучкою, а саме розкривається через принципові положення, які концептуально обґрунтовані в такий 
спосіб: 

1. Нова технологія має бути динамічною та гнучкою, що сприяє реалізації індивідуальних 
можливостей та інтересів студентів. 

2. Закладаються принципово нові форми контролю та оцінювання знань студентів і рейтинги: 
захисти підсумків практики, контрольні заходи, індивідуальні співбесіди. 

3. Розглядається логіка та послідовність вивчення окремого курсу в цілому. Це реалізується на 
основі обрання альтернативних варіантів. 

4. Технології педагогічного процесу модернізуються, набувають кращого кваліфікованого підходу 
викладачів, методично-технологічного оснащення. 

5. Поєднання деяких форм організації процесу з його матеріальними засобами. 
6. Методи та засоби навчально-пізнавальної діяльності, форми організації поєднуються у єдиний 

комплекс викладання, стають вирішальним чинником правильної організації навчально-
пізнавального процесу. 

7. У навчально-виховний процес корективи треба вносити з урахуванням динаміки здібностей, 
інтересів та домагань студентів. 

При організації навчально-виховного процесу пропонуємо: провести діагностичні дослідження для 
виділення різних рівнів творчої професійної діяльності студентів і викладачів; організувати методичну 
допомогу студентам; надати індивідуальну допомогу студенту в його саморозвитку, самовдосконаленні, 
самоосвіті; створити індивідуальну систему забезпечення технології навчально-виховного процесу 
(накопичення дидактичного матеріалу, конструювання варіантів уроків, аналіз результатів своєї 
педагогічної діяльності), написання методичних розробок. 

Закономірність керування навчанням встановлює його ефективність залежно від двох діяльних 
чинників: 1)інтенсивності та обсягу зворотних зв’язків у дидактичній системі; 2)обґрунтованості 
керівних впливів. Ефективність навчального процесу залежить не лише від здібностей студентів, а й від 
наявності в них цілеспрямованої мотивації навчання, від їхньої навченості, здатності до навчання, 
працьовитості. Одним з головних завдань оновлення загальноосвітньої школи є забезпечення більш 
високого наукового рівня викладання та підвищення якості навчання і виховання. 

Основним напрямком підготовки вчителя є комплекс педагогічних, методологічних проблем, що 
висуваються і розв’язуються шляхом залучення педагогів до практичної діяльності, спрямованої на 
підвищення їх професіоналізму. Педагогічна підготовка вчителя передбачає освоєння та практичне 
застосування теоретичних положень дидактики, методів і прийомів активізації навчальної діяльності 
школярів, знання нових інформаційних технологій, комп’ютерної техніки та ін. Методологічна 
підготовка складається з осмислення програмних положень у галузі розбудови освіти України, набуття 
методологічних та теоретичних знань, підвищення творчого росту вчителя і професійних знань, 
ознайомлення з найдієвішими прийомами та методами навчально-виховної роботи. 

Методична підготовка вчителя спрямована на забезпечення високого рівня викладання, впровадження 
оптимальних форм і методів навчання та виховання, вивчення нових навчальних програм. 

Управлінська діяльність учителя передбачає створення нової за змістом організаційної структури та 
принципів управління системи освіти, впровадження та апробацію освітніх технологій та систем освіти. 
Принцип управління передбачає постановку мети та завдань, планування, організації, аналізу, 
регулювання, контролю, коригування та стимулювання у навчальному процесі. 

Диференціація процесу навчання дає можливість розв’язати деякі суперечності у навчально-
виховному процесі та має якісні результати. Сучасному вчителеві надається можливість вибору методів і 
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форм навчання, виховання та розвитку. Лише в умовах активного навчання, що стимулює розумову 
діяльність, проблема активізації пізнавальної діяльності учнів набуває особливо важливого значення. 

У психолого-педагогічній літературі зустрічаються такі поняття як диференціація, диференційований 
підхід, диференційоване навчання. 

Педагогічні системи можуть бути розглянуті як цілісні явища за допомогою ряду ознак (за 
В.Г.Афанасьєвим): інтегративні якості; складові елементи, компоненти; структура; функціональні 
характеристики; комунікативні властивості, історичність, цільові орієнтації та результати. 

За рівнем використання можна виділити загально-педагогічні, частково-методичні (предметні) та 
локальні (модульні) технології. За провідним фактором психічного розвитку технології бувають біогенні, 
соціогенні, психогенні та ідеалістичні. Педагогічні технології за концепцією засвоєння досвіду бувають 
асоціативно-рефлекторні, розвиваючі, інтеріоризаторські, біхевіориські, гештальттехнології, суггесивні, 
нейролінгвістичні. Згідно орієнтації на особистісні структури педагогічні технології можуть бути 
інформаційні, операційні, саморозвитку (самоуправляючі механізми особистості), евристичні, прикладні 
та інші. Г.К.Селевко відзначає, що за характером змісту та структури всі технології належать до 
навчаючих, загальноосвітніх, гуманістичних, моно-(полі-)технологій та ін. [2:26]. Продовжуючи цю 
думку, Г.К.Селевко зазначає, що за організаційними формами технології розділяють на класно-урочні, 
альтернативні, академічні, індивідуальні, групові, колективний засіб навчання, диференційоване 
навчання. За типом управління пізнавальною діяльністю технології розподіляють на класичні, навчання з 
допомогою ТЗН, систему “консультант”, систему малих груп, комп’ютерне навчання, систему 
“репетитор”, програмне управління та ін. 

Всі технології, що враховують підхід до дитини у процесі навчання, розподіляють на авторитарні; 
дидакто-, соціо-, антропо-, педоцентричні; особистістно-орієнтовані, гуманно-особистісні; технології 
співпраці; вільного виховання; екзотеричні та інші. 

Розглядаючи домінуючий метод навчання, педагогічні технології відносимо до догматичних, 
репродуктивних; програмованого навчання; пояснювально-ілюстративних, діалогічних; розвиваючого 
навчання; гральних; проблемних, пошукових; творчих; саморозвиваючого навчання, інформаційних 
(комп’ютерних). 

За категорією учнів технології поділяють на масові, просунутого навчання, компенсуючі, 
віктимологічні (сурдо-, тифлопедагогіка), роботи з “важкими”, роботи з обдарованими. За напрямками 
модернізації існуючої традиційної системи навчання: на основі гуманізації й демократизації стосунків; 
на основі активізації й інтенсифікації діяльності особистості; на основі ефективності організації та 
управління; на основі методичного та дидактичного реконструювання матеріалу; альтернативні; цілісні 
технології авторських шкіл та ін. 

Майбутніх учителів знайомимо з різними освітніми технологіями навчання у середній школі. У 
середньовічній школі широкого розповсюдження набуло індивідуально-групове навчання, але групи 
були непостійними. У складі груп навчалися діти з різним рівнем знань, неоднорідні за віком та 
розвитком. Найстаріша форма навчального процесу – індивідуальне навчання. Учень виконує завдання 
індивідуально, користуючись при цьому безпосередньо допомогою викладача. Індивідуальне навчання є 
досить ефективним, тому що дозволяє врахувати особливості розвитку дитини, але воно потребує 
значних матеріальних витрат, учня позбавлено можливості співпрацювати зі своїми однолітками. 

Протягом сторіч форми навчання змінювалися зі зміною самого суспільства, удосконалювалися за 
участю кращих учителів і видатних учених-педагогів. 

Система навчання пройшла такі етапи: індивідуальне та індивідуально-групове навчання, класичну 
форму навчання за Я.А.Коменським, Белл-ланкастерську систему, лабораторну систему занять за 
Дальтон-планом, Мангеймську систему та її екстраполяцію в сучасні форми, план Трампа і виховання 
через дію та ін. 

Основи та концепцію диференціації навчання втілила мангеймська система. Доктор Йозеф-Антон 
Зіккінгер (1858-1930) запровадив її в Німеччині, у м.Мангеймі. Він поділив дітей на 4 групи: а) основні 
класи – для дітей із середніми здібностями(50-60%); б) класи для учнів малоздібних (20-30%); 
в)допоміжні класи – для розумово відсталих дітей(2-2,5%); г) класи для обдарованих (20-25%), із них 1-
2% високообдарованих [1:212]. Найбільший недолік системи(технології) полягає в тому, що ґрунтується 
вона на уявленні про вирішальний вплив біологічних факторів на кінцеві результати розвитку учнів. 

У сучасній школі широко практикується поділ класів чи груп, для розумово відсталих дітей створено 
школи зі спеціальними методиками навчання. Спроба коректної диференціації за здібностями (“Сильні”, 
“Слабкі”) виявилася невдалою, поділ на здібних і відсталих привів до морального травмування дітей. 

В американській школі застосовувався план Трампа, за яким 40% часу відводилося на навчання учнів 
у великих групах(100-150 осіб), 20% - на навчання у малих групах (10-15 осіб), а 40% - на самостійну 
роботу. Його засновник Д. Ллойд Трамп випробував свою систему в 1956-1961 рр. Сьогодні у школі 
існують три провідні форми роботи школярів: індивідуальна, колективна, групова. Групова робота – це 
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спосіб організації навчальних занять, де ставиться певне завдання для групи школярів. Групова робота 
передбачає наступні вимоги: 

1. Склад груп набирається таким чином, щоб із максимальною ефективністю могли реалізуватися 
можливості кожного члена групи. 

2. У процесі роботі групи має враховуватися індивідуальний внесок кожного учня. 
3. Кожна група одержує окремі завдання, виконує їх разом під керівництвом учителя (або лідера 

групи). 
4. Для розв’язання конкретних навчальних завдань клас розподіляють (розбивають) на групи, які 

можуть бути постійними протягом чверті (або року), чи зміненими. 
У свою чергу, розрізняють такі форми групової роботи, як: ланкові, бригадні, парні. 
Диференціація навчання як сучасна освітня технологія передбачає вміле формування ланок учнів, які 

разом планують навчальну діяльність, сприймають і осмислюють інформацію, обговорюють, здійснюють 
взаємоконтроль. Відбувається взаємне спілкування між учнями, доповнюють один одного, 
виокремлюють основні моменти навчальної теми. 

Класифікаційні параметри рівневої диференціації такі: за рівнем використання – всі рівні; за 
орієнтацією на особистісні структури – інформаційна; за характером змісту – навчаюча, освітня, 
проникаюча. За типом управління пізнавальною діяльністю – система малих груп. 

Як позитивні моменти відзначаємо: 
1. Диференційований підхід є ефективним засобом практичного втілення концепції індивідуалізації 

навчання, що передбачає організацію освітнього процесу на різних рівнях складності і дає змогу кожній 
дитині повністю реалізувати свої можливості, інтереси, нахили та здібності. 

2. Основою диференційованого навчання є глибоке знання індивідуальних особливостей і навчальних 
можливостей дітей, рівня їхнього психологічного розвитку на даному етапі. 

3. У результаті аналізу літературних джерел і власного дослідження нами визначені психолого-
педагогічні умови диференціації: діяльність учня має бути контрольована і керована. У процесі навчання 
постійно повинен здійснювати зворотний зв’язок між учнями та вчителем; кожен учень повинен 
почувати себе комфортно в процесі навчання; знання засвоюються учнем в індивідуальному темпі, на 
різному рівні складності тільки через власну діяльність учня; процес засвоєння знань повинен бути 
мотивованим, а навчальні завдання – конкретизовані. 

4. Рівень сформованості уявлень в учнів можна оцінити за наявністю знань та вмінь, якісною 
характеристикою і діяльністю учнів під час виконання ними завдань. 

5. Кожній дитині в класі можна створити умови для успішного розвитку засобами навчання на 
високому рівні складності в зоні найближчого розвитку дитини. 

6. В основі ефективного розвитку творчих здібностей школярів лежить коригуюче втручання вчителів 
у процес творчого пошуку учнів, вдале поєднання різних видів діяльності учнів на уроці: фронтальної, 
групової, індивідуальної. 

7. Ефективним є таке педагогічне керівництво та використання освітніх технологій, яке складається з 
послідовних кроків. 

Разом з тим ця тема не вичерпана та потребує всебічної розробки, втілення нових технологій 
навчання, різних форм та методичних прийомів. Перспективи подальшого дослідження можливі в 
екстраполяції принципів індивідуалізації та диференціації навчання. 

Розбудова суверенної держави вимагає науково-обгрунтованих підходів до формування системи 
освіти, докорінне реформування яких визначене Законом України “Про освіту” та Державною 
національною програмою “Освіта”(“Україна XXI століття”). 

Головним завданням сучасної школи є розвиток творчості та розумових здібностей у дітей, тому 
сьогодні так гостро стоїть проблема пошуку і використання нових підходів, які підвищують ефективність 
навчально-виховного процесу, а саме уроку. 

Аналіз  педагогічної та методичної літератури свідчить, що проблема диференційованого підходу 
багатогранно досліджувалась у загально дидактичному аспекті, але до цього часу не була об’єктом 
спеціального вивчення в педагогіці і методиці викладання окремих предметів. Констатуємо, що аналіз 
педагогічної практики студентів, майбутніх учителів показав недостатню теоретичну і методичну 
підготовку вчителів біології з питань диференціації роботи школярів на уроці, відсутність методичних 
рекомендацій та дидактичних матеріалів з окремих розділів. 

Тому особливу увагу звертаємо на проблему співвідношення між освітнім і розвивальним 
компонентами навчання, ґрунтовно вивчаємо практику диференційованого навчання з біології у 6-11-х 
класах загальноосвітніх шкіл та апробуємо у загальноосвітніх школах Мелітопольського району 
Запорізької області, Черкаської, Дніпропетровської, Тернопільської, Донецької областей, де студенти 
проходять виробничу педагогічну практику на IV та V курсах, як вчителя. 
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Логвина-Бык Т.А. Современные технологии профессионально-педагогической подготовки учителя. 

В статье на основании изучения отечественной и зарубежной научно-педагогической литературы 
рассматриваются главные современные технологические подходы к профессионально-педагогической 
подготовке учителя. Особое внимание автор уделяет мангеймской системе подготовки учителей. 

Logvyna-Byk T.A. Modern Technologies of Teacher’s Professional and Pedagogical Training. 

On the basis of home and foreign scientific and pedagogical literature study the article considers main modern 
technological approaches to teacher’s professional and pedagogical training. The author pays special attention 

to Manheim system of teachers’ training. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ З ЛОГОПЕДІЇ НА 
ДЕФЕКТОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ 

У статті на основі власного науково-педагогічного досвіду розглядається система здійснення 
практично-педагогічної підготовки вчителів. Подаються практичні рекомендації щодо проведення 

педагогічної практики та контрою за її ходом з боку викладачів педагогічних кафедр.  

Педагогічна практика з логопедії  для студентів дефектологічного факультету (денна форма навчання) 
спеціалізації: “Олігофренопедагогіка  і логопедія”  проводиться на V  курсі протягом 8 тижнів (ІХ 
семестр) з відривом від занять. Ця практика  проводиться в два етапи. Протягом перших 4 тижнів 
студенти практикують  у спеціальних дошкільних закладах, останні 4 тижні займає практика  в шкільних 
закладах (допоміжні та загальноосвітні школи). 

Логопедична практика  передбачає підготовку студентів до роботи логопедами шкільних та 
дошкільних закладів. Вона займає важливе місце  в системі педагогічних практик і є важливим  етапом  у 
професійній підготовці висококваліфікованих спеціалістів. 

У ході логопедичної практики студенти  закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, здобуті в 
курсі  логопедії, формують навички професійно-практичної  логопедичної роботи по подоланню 
порушень мовленнєвої діяльності в дітей дошкільного та шкільного віку з дефектом мовлення, вивчають 
організацію та зміст логопедичної роботи. 

У процесі  практики студенти виконують експериментальні дослідження, пов‘язані з курсовою та 
дипломними роботами з логопедії, готуються до державного іспиту з логопедії. 

Основними завданнями логопедичної практики є: закріплення теоретичних знань; виховання любові 
до професії логопеда; розвиток інтересу до науково-дослідницької діяльності; залучення  до пропаганди 
логопедичних знань серед населення, батьків, вихователів, учителів; оволодіння знаннями  про 
організацію логопедичного процесу в спеціальних закладах; формування практичних навичок  та вмінь, 
планування та проведення логопедичної роботи, а саме: а) прийомів обстеження дітей з різними формами 
мовленнєвих порушень; б) прийомів та методів  корекції  різних видів  логопатій у процесі 
індивідуальних  та групових занять з дітьми; в) оволодіння навичками аналізу логопедичних занять; 
г)оволодіння навичками  правильного оформлення документації логопеда; д) виготовлення та підбір 
наочних посібників. 

Вимоги до логопедичної практики: 
1. Щоденно студент працює в спеціалізованому закладі протягом 5-6 годин. 
2. Студент знайомиться  з організацією логопедичної роботи певного корекційного закладу, відвідує 

та аналізує заняття логопеда,  інших студентів, проводить бесіди з учителями, вихователями, 
батьками,  виготовляє наочні посібники, оформляє документацію. 

3. За період   практики студент проводить  не менше 15 індивідуальних занять ( по 5  з кожною 
формою мовленнєвої патології), а також  не менше 15 групових  чи фронтальних занять. 

4. За період  практики студент виконує всі обов’язки логопеда: 
а) проводить обстеження  дітей  і заповнює мовні  картки обстеження; 
б) проводить корекційну логопедичну роботу в процесі індивідуальних, групових  та фронтальних  

занять; 
в) готує бесіди з батьками, вчителями, вихователями; 
г) бере  участь у роботі  педагогічної  ради школи; 
д) виготовляє наочний та дидактичний матеріал. 
5. За період практики студент повинен оволодіти  такими вміннями і навичками: 
а) уміти виявляти, правильно проводити логопедичне обстеження дитини, точно  поставити 

логопедичний діагноз; 
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б) уміти правильно  скласти перспективний  план роботи з групою дітей, а також план індивідуальної 
роботи з дітьми-логопатами; 

в) оволодіти  методами та прийомами роботи з  корекції мовних порушень, уміти правильно  складати 
конспекти занять по усуненню мовних порушень; 

г) навчитись правильно, своєчасно та охайно вести логопедичну документацію; 
д) здійснювати зв’язок логопеда з учителем, вихователем, батьками. 
До обов’язків студента слід віднести: брати участь у вступній та заключній  конференціях з 

педпрактики; виконувати  правила внутрішнього  розпорядку корекційного закладу; бути присутнім  на 
всіх видах занять студентів; проявляти самостійність та творчий підхід у підготовці та проведенні  всіх 
форм  логопедичної роботи (обстеженні дітей, складанні конспектів індивідуальних, групових та 
фронтальних занять, виготовленні наочного та дидактичного матеріалу); регулярно заповнювати 
щоденник  практики, вести документацію згідно вимог; здійснювати взаємозв’язок з учителями, 
вихователями, батьками. 

По закінченні  практики студенти  повинні здати  на кафедру логопедії окрему  папку  з такою 
документацією: характеристика студента-практиканта; три картки обстеження дітей з різними формами 
мовленнєвої патології; три щоденники  індивідуальної роботи  з логопатами; три  конспекти занять  з 
дітьми  (фронтального, індивідуального та групового); щоденник практики; звіт про практику; рецензію  
на заняття  логопеда або студента –практиканта; наочність, виготовлену студентом. 

Характеристика студента-практиканта оформлюється  логопедом  того закладу, де проводиться 
практика, підписується  логопедом та  завідувачем  дитячого садка або директором школи і 
закріплюється  гербовою печаткою. Характеристика вміщує таку інформацію: місто та заклад, де 
відбувалась практика; час її проходження; кількість  проведених занять з дітьми, їх рівень, значимість, 
результативність; відношення до роботи з дітьми; рівень підготовленості до практики; вміння самостійно  
обстежити логопатів, зробити висновок,  визначити діагноз, намітити план корекційної роботи; участь 
студента  в аналізі занять; участь  студента в корекційно-виховній роботі  з дітьми; робота  студента з 
вихователями, педагогами, батьками; якість  оформлення  конспектів занять, наочних посібників, 
дидактичного  матеріалу; трудова дисципліна; стан документації  з практики і  своєчасність  її 
оформлення. 

З дошкільної практики - три картки  обстеження: дві карти обстеження  дітей, які мають порушення 
звуків  різних фонематичних груп і одну карту обстеження  дитини із заїканням. 

З шкільної практики: три  карти обстеження: одна карта  обстеження учня з порушенням звуків різних 
фонематичних  груп і дві  - з  дисграфією та дислексією. 

Кожна  карта  заповнюється студентами самостійно з визначенням  діагнозу та перспективного  плану 
роботи з дитиною. 

Три щоденника  індивідуальної роботи з логопатами повинні мати  естетичний зовнішній вигляд з 
такою інформацією на титульному листі: з ким проводиться корекційна робота; з якої групи  д/с (класу 
школи), номер д/с (школи), назва міста; з якою мовленнєвою патологією дитина; час  роботи з дитиною; 
прізвище, ім’я студента, який здійснював роботу з логопатом, курс, група, факультет, вуз. 

Щоденник ведеться  регулярно в процесі  логопедичної роботи з логопатом. У ньому  відображається  
наступне: дата проведення заняття; тема та мета заняття, обладнання, план його; зміст заняття, перелік 
завдань; ступінь засвоєння дитиною мовленнєвих завдань, вправ, аналіз причин, які приводять  до появи  
труднощів  при виконанні  завдань, окремі  рекомендації для подолання труднощів, домашні завдання. 

За період практики студент оформлює по три  конспекти контрольних логопедичних занять, 
проведених ним у кожній групі з мовленнєвою патологією (один з них – конспект індивідуального 
заняття). 

Описуючи хід заняття, студент повинен визначити мету і зміст кожного етапу, час його  проведення, 
використання демонстраційного та дидактичного матеріалу, основні питання, звернені  до дітей з 
урахуванням їх індивідуальних  мовленнєвих  можливостей, а також передбачувані  відповіді дітей. 

Щоденник практики має  відображати  всю роботу студента в дошкільному  закладі або  школі. Звіт 
про результати логопедичної практики містить наступні дані: період та місце проходження практики; 
кількість проведених проблемних та  контрольних занять, труднощі, які виникали в процесі їх підготовки 
та  проведенні; кількісну та якісну  (за логопедичними діагнозами) характеристику обстежених дітей; 
звіт про виготовлення наочних  та дидактичних матеріалів для логопедичного кабінету; оцінку ступеня 
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оволодіння навичками аналізу логопедичних занять, перспективним плануванням логопедичної роботи; 
звіт про взаємозв’язки з медпрацівниками  та батьками дітей-логопатів (проведення бесід, участь у 
роботі педради тощо); висновки про позитивні враження від практики та  труднощі  в процесі її 
проходження. 

 
Матеріал надійшов до редакції 15.06.2000 р. 

Лактюшина Т.Л., Логвинова Л.Л. Особенности проведения педагогической практики по логопедии 
на дефектологическом факультете. 

В статье на основании собственного научно-педагогического опыта рассматривается система 
осуществления практической педагогической подготовки учителей. Представлены практические 

рекомендации по проведению педагогической практики и контролю за ее ходом со стороны 
преподавателей педагогических кафедр. 

Lakyushyna T.L., Logvinova L.L. Pecularities of Conducting Pedagogical Practice in Logopedics at the 
Faculty of Studying Mental Defects and Physical Handicaps. 

On the basis of own scientific and pedagogical experience the article considers a system of the realization of 
practical and pedagogical teachers’ training. Practical recommendation is given as for conducting practice and 

control over its course on the side of teachers from pedagogical chairs. 
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кандидат педагогічних наук, професор 
(Харківський педуніверситет) 

МУЗИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У ПЕДВУЗАХ УКРАЇНИ 
(40-50-ТІ РР. ХХ СТ.) 

Стаття присвячена розгляду історичного аспекту музичної підготовки майбутніх педагогічних кадрів у 
педвузах України. Аналіз здійснено на базі архівних матеріалів та монографій першої половини ХХ 

століття. 

У роки Великої Вітчизняної війни питанням розвитку системи підготовки музично-педагогічних 
кадрів, у силу соціальних і економічних обставин, що склалися, не приділялося належної уваги. 

У 1943/44 роках на території України, звільненої від німецько-фашистських загарбників, розпочалася 
певна робота з відбудови народної освіти і підготовки вчительских кадрів. З цією метою організувались 
короткотермінові педагогічні курси з підготовки вчителів; на роботу до шкіл прибували вчителі з інших 
союзних республік. Відновили роботу педагогічні навчальні заклади: у 1944/45 навчальному році в 
Українській РСР працювало 6 університетів, 20 педагогічних інститутів, 18 учительських інститутів, 76 
педагогічних училищ. Деякі з них навесні 1945 року провели дострокові випуски. 

Після Великої Вітчизняної війни всі зусилля спрямовувались на подальший розвиток народної освіти 
і відновлення системи підготовки педагогічних кадрів. Розроблялись різноманітні заходи: у деяких 
жіночих середніх школах відкриті одинадцяті педагогічні класи, розширена мережа педагогічних 
училищ для забезпечення вчителями початкової школи, збільшилась кількість педагогічних інститутів. 
Міністерство освіти УРСР накреслило шляхи поліпшення музичного виховання у школах республіки. 
Гостро постало питання і про підготовку вчительських кадрів для здійснення музично-естетичної роботи 
в школі. 

У перші післявоєнні роки підготовка вчителів співів для шкіл здійснювалась на базі педагогічних 
училищ. Але вони у своїй більшості не були укомплектовані кваліфікованими викладачами музичного 
профілю. Поряд з цим спостерігалась недостатня кількість музичних інструментів, унаочнень, 
методичної і нотної літератури, яка в останні роки зовсім не видавалась. Відділ педагогічних училищ 
Мінпросу УРСР і обласні організації народної освіти не надавали достатньої методичної допомоги 
викладачам педучилищ у їх роботі з музично-педагогічної підготовки учительських кадрів для шкіл, 
слабо контролювали виконання програм з музики. У таких умовах педагогічні училища не надавали і не 
могли надати відповідної музично-педагогічної підготовки майбутнім учителям, необхідної для 
викладання співів і проведення музичної роботи у початкових класах загальноосвітніх шкіл. 

З метою поліпшення якості музичної підготовки випускників педагогічних училищ, які працювали в 
школах, Мінпросом УРСР було розроблено ряд конкретних заходів. На нарадах учителів 
заслуховувались питання з музичного виховання, забезпечувалась робота секцій учителів музики та 
співів; у навчальний план обласних курсів учителів початкових класів додатково включено 12 годин 
методики викладання співів; організовано семінари і консультації з методики викладання співів і нотної 
грамоти для учителів молодших класів і керівників хорів в обласних інститутах удосконалення 
кваліфікації; створювались підручники з музичного виховання для слухачів педагогічних училищ. Але 
педагогічні училища не могли забезпечити необхідної кількісної і якісної підготовки музично-
педагогічних кадрів, від яких багато в чому залежало і підвищення рівня культурно-освітньої роботи не 
лише серед молоді, що навчається, але і трудящих, особливо сільської місцевості, де вчителі складали 
найбільш чисельний загін інтелігенції. У зв'язку з цим за наказом Мінпросу УРСР від 13.04.48 р. “Про 
організацію підготовки вчителів малювання, креслення, співів і музики” у педагогічних інститутах 
вводились факультативи з надання студентам другої спеціальності за одним з названих профілів, зокрема 
музичного. Кожен педагогічний інститут зобов'язувався забезпечити щорічну підготовку не менше 
п'ятнадцяти вчителів співів та музики. 

У навчальні плани Київського, Харківського, Одеського, Донецького, Полтавського, Житомирського і 
Херсонського педагогічних інститутів (розташованих у містах, де існували консерваторії або музичні 
училища) вводився факультативний курс з музики і співів. Метою цього курсу було ознайомлення 
студентів з основами музичної грамоти, класичними творами видатних композиторів, українського і 
російського музичного мистецтва, а також оволодіння студентами методикою організації дитячого хору 
в школі. Таким чином, цей курс сприяв підвищенню як загальної, так і музично-хорової культури 
студентів, а також допомагав їм, майбутнім учителям, в організації позакласної роботи в школі. 

Для забезпечення проведення занять на 40 факультативах з музичної підготовки вчителів залучались 
викладачі відповідної кваліфікації з консерваторій і музичних училищ. Усього в 1948/49 навчальному 
році факультативним навчанням з музики і співів в Україні було охоплено 470 чоловік. 
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Вивчення і аналіз звітів з навчальної роботи деяких педагогічних інститутів республіки за 40—50-ті 
роки, які зберігаються в архівах, уможливлює простежити навчання студентів на факультативних курсах 
з музичних дисциплін, з передбаченням і досягненням певних результатів. 

Так, у Харківському педагогічному інституті в 1949/50 навчальному році факультативом “Хорові 
співи” (обсягом 120 годин) були охоплені студенти літературного факультету, а в 1951/52 навчальному 
році передбачалося залучити вибірково, за ознаками загальної музичної підготовленості, студентів і з 
інших факультетів. Аналогічний факультативний курс “Музика і співи” (обсягом 120 годин) було 
введено на історичному і географічному факультетах та обсягом 60 годин - на фізико-математичному. 
При доборі студентів для навчання на факультативі з музики враховувались музичні здібності і 
володіння музичним інструментом. 

Факультативне навчання музичним дисциплінам на літературному факультеті відбувалось упродовж 
4-х років. На першому курсі вивчались теорія музики і сольфеджіо (30 годин) та проводились практичні 
заняття з хором (60 годин). На другому курсі — сольфеджіо (30 годин), історія музики (10 годин), 
методика співів у школі (15 годин), хорознавство і організація хорового гуртка (25 годин), практичне 
заняття з хором (60 годин), ознайомлення з музичним інструментом планувалось по 15 годин на кожного 
студента. На третьому курсі: сольфеджіо, теорія музики, диригування, історія музики, індивідуальні 
заняття з музичного інструмента і диригування (20 тодин), методика співів (15 годин), хорознавство (25 
годин). На групові заняття з хорових співів і на заняття у загальноінститутському хорі відводилось 60 
годин. У 1952/53 навчальному році на випускному четвертому курсі проводилось читання хорових 
партитур - 20 годин (з них 6 лекційних і 14 практичних), ознайомлення з музичним інструментом- 15 
годин на кожного студента. 

Аналіз протоколу випускного екзамену з факультативного курсу “Хорові співи” студентів 
літературного відділення історико-філологічного факультету Харківського педагогічного інституту від 
24.04.54 р. дає підставу вважати, що навчальна робота тут проводилась на досить високому 
професійному рівні, з великим ентузіазмом і зацікавленістю викладачів та студентів. Показником цього є 
бажання студентів продовжувати заняття з гри на фортепіано, баяні, домрі, скрипці. Це викликано тим, 
що організація занять у поточному навчальному році не передбачала для студентів третього курсу 
виконання повного обсягу годин з цих дисциплін. Показовим було також і рішення екзаменаційної 
комісії направляти студентів, що закінчили факультативний курс, з метою закріплення набутих знань і 
навичок на практичну музично-педагогічну роботу в базові школи, а також використовувати їх у 
педагогічному інституті як керівників хорової самодіяльності на різних факультетах. 

Проведення екзамену з хорового співу і техніки диригування показало добру підготовку 
екзаменаційних програм як з технічного, так і з художнього спрямувань. Велика увага в програмах, що 
виконувались, приділялась шкільному репертуару. Якісне виконання студентами екзаменаційної 
програми свідчить про те, що, не дивлячись на певні труднощі в організації навчального процесу та 
різноманітність музично-теоретичних і практичних дисциплін, інститут у цілому засвоїв новий 
додатковий профіль, а рівень підготовки студентів на факультативному курсі відповідав поставленим 
завданням. Педагогічно важливим у цій підготовці було і те, що студенти, які успішно закінчили 
факультативний курс, володіли добрим музичним слухом і вокальними даними, могли використовувати 
їх у роботі в школі не лише з спеціальності, а й як вчителі співів, керівники шкільних гуртків художньої 
самодіяльності, шкільних хорів. 

Більш грунтовна факультативна підготовка студентів з музично-естетичного виховання проводилась 
у Київському і Вінницькому педагогічних інститутах. У цих вузах навчальні плани передбачали 
вивчання програмового матеріалу з музичних дисциплін на першому і другому курсах у вигляді 
обов'язкових занять, а на третьому і четвертому - факультативних. Увесь курс розраховувався на 206 
годин (130 обов'язкових годин на першому і другому курсі і 176 факультативних - на третьому і 
четвертому курсах). 

Студенти, що виявили протягом перших двох років навчання музичні здібності, зацікавленість і певні 
вміння, продовжували навчатися далі на третьому і четвертому курсах. Вони отримували необхідні 
теоретичні знання і практичні навички у роботі з хоровим або оркестровим колективом, у грі на одному з 
музичних інструментів. Заняття факультативів проводились за двома музично-педагогічними 
спеціальностями - хорові і музичні. Залежно від відвідування занять однієї чи іншої спеціальності 
студенти по закінченні інституту здобували кваліфікацію керівника хору і вчителя співів у перших-
четвертих класах або керівника шкільного оркестру. Заняття проводились по 2 години на тиждень. Інші 
студенти обмежувались дворічним навчанням і кваліфікації музичного керівника не отримували. 

У Ніжинському педагогічному інституті факультативний курс “Співи” введений з 1954 року. Відразу 
ж після зарахування студентів на перший курс проводилась перевірка їх музичних здібностей. Це давало 
можливість вже на початку навчального року визначити тих студентів, які повинні були навчатися 
співам або займатися у музичних гуртках. У 1955/56 навчальному році факультативний курс “Співи” 
вивчало 97 студентів різних факультетів. На першому і другому році навчання на вивчення музичних 
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дисциплін відводилось 60 годин. Програма курсу передбачала вивчення музичної грамоти, сольфеджіо, 
хорознавства, методики викладання співів у школі, історію музики, оволодіння одним із музичних 
інструментів (домри, скрипки, фортепіано, баяна), а також ознайомлення з елементарними поняттями 
постановки голосу в дітей. Вивчення матеріалу проводилось в обсязі підручника для педагогічних 
училищ “Співи і музика” під редакцією 

М. М. Гордійчука і О. Г. Раввінова. 
Кожне з занять відбувалось у певній послідовності. Спочатку за посередництвом індивідуального 

опитування проводилася перевірка домашнього завдання, потім - пояснення нового програмового 
матеріалу з хорознавства, музичної грамоти або історії музики. З метою засвоєння і закріплення 
навчального матеріалу з нотної грамоти пророблялись різнопланові практичні вправи. За цим слідували 
аналіз і виконання пісень, навчання грі на одному з музичних інструментів. Для проведення групових 
занять із співів і музики в інституті існувала спеціальна відповідним чином обладнана аудиторія. 
Практичні заняття з керування хором для студентів старших курсів відбувались під час роботи з 
хоровими колективами, що існували на різних факультетах. Під час цих занять студенти вивчали пісні 
шкільного репертуару, хорові твори, досить часто виступали у ролі керівників цих колективів. Під час 
проходження педагогічної практики студенти, що засвоювали факультативний курс “Співи”, 
організовували роботу шкільних хорів. 

Усі студенти, які навчалися на факультативі, брали участь у зведеному загальноінститутському 
чотириголосому хорі. Для занять хору планувались певні дні: два рази на тиждень по дві години з 
перервою в десять хвилин. Окрім хору, існували вокальні ансамблі. На досить високому рівні 
відбувалась робота й інших музичних колективів, зокрема домрового і духового оркестрів. Їх учасники 
наполегливо оволодівали технікою гри на музичних інструментах, удосконалювали свої знання з нотної 
грамоти. У репертуарі домрового оркестру, у більшості випадків, були українські і російські народні 
пісні і танці.  

Вихованню естетичного смаку, любові до музичного мистецтва сприяла також і чітко організована 
робота музично-художнього лекторію, заснованого в 1955 році. Його основним завданням було 
розвинення кругозору і поширення знань студентів у галузі музичного мистецтва, виховання потреби до 
класичних творів вітчизняної і зарубіжної музики. Із студентів, що мали музичну освіту і підготовку до 
пропагандистської роботи, було обрано раду лекторію у складі 12 осіб. На засіданнях ради розроблялась 
і розподілялась тематика лекцій. Через нестачу музичних грамплатівок із записами класичних творів 
учасниками лекторію робились магнітофонні записи музичного матеріалу з трансляцій українського 
радіоцентру. Працював музичний лекторій, як правило, по суботах. 

Завдяки роботі музичного лекторію, майбутні вчителі, що дуже цікавились музичним мистецтвом і 
постійно відвідували лекції-концерти, сформували своєрідний художній осередок. Високим художнім 
рівнем відзначались лекції-концерти, присвячені творчості П.Чайковського, М.Римського-Корсакова, 
В.Моцарта, А.Хачатуряна та інших композиторів. Після створення місцевого радіовузла із членів ради 
лекторію відокремилась редакція музичних передач, що сприяла пропаганді кращих зразків вітчизняної і 
зарубіжної музики серед студентів. Аналогічні музичні лекторії працювали також у Київському, 
Харківському, Одеському, Кіровоградському і деяких інших педагогічних інститутах. 

Аналіз досвіду проведення педагогічної практики студентами Ніжинського педагогічного інституту 
підтверджує доцільність музично-естетичної підготовки майбутніх учителів. 

Учителі, які здобули музично-педагогічну підготовку у вузах, успішно вирішували проблему 
художнього виховання дітей у школах, формували в них естетичний смак і художньо-творчі здібності в 
галузі музичного мистецтва. Разом з цим, приклади такої активної діяльності учителів у цій сфері були 
небагаточисельними. У більшості своїй естетичне виховання, яке проводилось у школах, знаходилось у 
незадовільному стані і мало значні недоліки. Хоровими, драматичними і музичними гуртками охоплюва-
лась надто велика кількість учнів, працювали вони абияк через відсутність кваліфікованих керівників. 

Головною причиною, що гальмувала широке розгортання художнього виховання дітей, була 
відсутність кваліфікованих педагогічних кадрів на місцях.  

Вивчення і аналіз роботи педагогічних вузів України з факультативної підготовки майбутніх учителів 
до здійснення музично-естетичного виховання школярів свідчать про те, що робота, яка проводилась у 
цьому напрямі, за рідкісним винятком, не озброювала студентів якісними знаннями і вмінням у галузі 
музично-педагогічної освіти. Факультативи не мали стабільних програм, чіткої системи роботи, заняття 
на них проводились епізодично, найчастіше у формі художньої самодіяльності. У більшості випадків 
мета їх була обмежена і зводилась в основному до забезпечення культурного дозвілля студентів, не 
переслідуючи завдань професійної музично-педагогічної підготовки до роботи у школі. Основна увага 
зверталась на розширення знань студентів у галузі музичного мистецтва, а не на оволодіння ними 
вміннями і навичками, що були необхідні майбутнім учителям для грамотного керівництва тим чи іншим 
гуртком художньої самодіяльності, якісного проведення уроків співів і музики. 

Але, виходячи з того, що за навчальними планами педагогічних інститутів 1955-56 років уже 
передбачалась підготовка студентів до керівництва естетичним вихованням школярів, Міністерство 
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освіти запропонувало вузам, що мали досвід проведення цієї роботи, надати свої рекомендації і 
пропозиції щодо вдосконалення якості музично-педагогічної підготоївки студентів. Київським і 
Вінницьким педагогічними інститутами були подані доповідні записки та навчальний план курсу 
“Музика і співи” (основний зміст цього курсу викладено вище). 

Більш змістовні рекомендації, спрямовані на музично-естетичне виховання студентської молоді, були 
подані Ніжинським педагогічним інститутом. Основна їх ідея полягала у введенні до навчальних планів 
інституту спеціального предмета “Художнє виховання”, який повинен був забезпечити підготовку 
студентів з таких факультативних естетичних курсів, як: співи (сольні і хорові), музика (баян, домра, 
фортепіано), художнє читання, драматичне мистецтво, хореографічне мистецтво, живопис, художнє 
рукоділля, художня гімнастика, шахи і деяких інших. 

З цією метою пропонувалось у деяких педагогічних вузах створити кафедри художнього виховання, 
що мали забезпечити теоретичну і практичну підготовку студентів усіх факультетів за одним із названих 
факультативних курсів. 

Кафедра художнього виховання прогнозувалась як загальноінститутська і повинна була позитивно 
вплинути на всебічний естетичний розвиток майбутніх учителів, забезпечити керівництво у засвоєнні 
кожного з названих курсів і збагатити зміст виховної роботи в школі та вузі. 

У зв'язку з цим пропонувалось внести певні зміни до правил прийому педагогічних інститутів, а саме: 
враховувати естетичні нахили і здібності абітурієнтів до проведення виховної роботи у майбутній 
педагогічній діяльності. Кожен із студентів повинен був обрати один з вищеназваних видів мистецтва, 
протягом першого-сьомого семестрів був зобов'язаний засвоїти його теоретично і практично, набути 
умінь та навичок, необхідних для проведення якісної музично-естетичної виховної роботи в школі. 

На вивчення кожного з художніх факультативних курсів у навчальних планах було відведено 186 
годин. Така ж кількість годин передбачалась для проведення обов'язкових практичних занять у вечірній 
час. 

Засвоєння кожного з цих курсів передбачало вивчення як теоретичного, так і практичного матеріалу. 
Вивчення одного з факультативних курсів вважалось обов'язковим. Наприкінці кожного навчального 
року проводились заліки. На четвертому курсі факультативні заняття планувалось проводити у вигляді 
гурткової роботи в школах з метою закріплення набутих знань на практиці. Виходячи з того, що 
створення кафедр художнього виховання в педагогічних інститутах вимагало спеціально підготовлених 
кадрів, а також з урахуванням потреби шкіл у вчителях художнього профілю, у рекомендаціях 
Ніжинського педагогічного інституту пропонувалось перетворити один із вузів України (Києва, Харкова 
або Львова) у педагогічний інститут з підготовки кадрів з художнього виховання для середніх шкіл. 

Відзначаючи позитивні знахідки педвузів України щодо естетичної підготовки майбутніх учителів, 
все ж таки слід зауважити, що чіткої системи факультативної музично-педагогічної підготовки студентів 
створено не було. Це пояснювалось недостатньою увагою до роботи факультативів з боку керівників 
педвузів, відсутністю необхідного контролю робітників Міністерства освіти УРСР, у ряді випадків 
формальним підходом до організації і змісту факультативних занять. Негативно позначалась також 
відсутністю штатних викладачів музично-педагогічного циклу, у ряді випадків недостатня їх 
кваліфікація і малий досвід роботи. Не вистачало спеціального обладнання, музичних інструментів, 
наочних посібників, навчально-методичної і нотної літератури. 

Створення у 40—50-х роках на базі педагогічних інститутів факультативного навчання з музично-
педагогічного профілю, хоч і надавало деякій частині майбутніх учителів певну музично-естетичну 
підготовку до роботи в школі, але в цілому проблема забезпечення шкіл кваліфікованими кадрами 
вчителів музики і співів не вирішувало не була. У зв'язку з цим виникла необхідність подальших пошуків 
шляхів поліпшення професійної підготовки учительських кадрів музично-педагогічного профілю. 
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ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ 
ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО ЦИКЛУ 

У статті розглянуто зміст музичної освіти майбутніх педагогів, особливості їх мовленнєвої і вокальної 
техніки  як структурного елемента педагогічної майстерності. 

Сучасний період розвитку нашого суспільства висуває цілий ряд проблем, без яких неможливий 
подальший соціальний прогрес. Багато з них належать до компетенції психолого-педагогічних наук. 
Одна з таких проблем - формування соціальної активності особистості. У складному процесі виховання 
особистості важливого значення набуває проблема формування естетичної культури, естетичного 
ставлення до навколишнього світу, загальної культури. У зв’язку з цим виникає необхідність в 
активізації музично-естетичної підготовки кадрів педагогічного профілю, спроможних формувати 
духовно розвинену особистість, розвивати у дітей естетичні почуття та художній смак.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури, яка відбиває зміст підготовки музично-педагогічних кадрів 
свідчить, що комплекс компонентів майбутньої професійної діяльності ще не знайшов достатнього 
висвітлення. Слід також зазначити, що майбутні педагоги-музиканти, які оволодівають у процесі 
навчання у педвузі різноманітними знаннями, певними вміннями і навичками з психолого-педагогічних, 
методичних та музичних дисциплін, часто-густо не вміють використовувати їх у практичній роботі. Тому 
формування педагогічної майстерності майбутніх учителів музики має певною мірою спиратися на 
системно-функціональний аналіз та розвиток різноманітних видів їх професійної діяльності. 

Педагогічна наука пояснює поняття “педагогічна майстерність” як засвоєння методів і засобів 
навчання й виховання, здобуття вмінь і навичок, творчої розробки власної системи проведення 
навчально-виховного процесу і, загалом, як оволодіння всією системою педагогічних знань. Разом з цим, 
педагогічна майстерність включає в себе і психолого-педагогічну ерудицію, і вміння у галузі 
педагогічної техніки, пов’язані з педагогічними здібностями педагога, його творчими можливостями. 

Особливого значення ця проблема набуває в умовах підготовки майбутніх учителів музики. Ця 
спеціальність становить єдність педагогіки та музичного мистецтва, передбачає досить широкий 
комплекс загально-педагогічних і спеціальних здібностей студентів. 

Навчальним планом передбачено вивчення студентами певної кількості дисциплін, які забезпечують 
оволодіння цілим комплексом музичних знань, навичок і вмінь, необхідних для проведення якісної і 
ефективної музично-виховної роботи з дітьми. До них належать: 
ü дисципліни інструментально-виконавського циклу (основний та додатковий музичний 

інструмент, практикум дошкільного репертуару); 
ü музично-теоретичний цикл (історія музики, гармонія, сольфеджіо, аналіз музичних форм); 
ü методика музичного виховання; 
ü диригентсько-хоровий цикл (хоровий клас, практикум роботи з хором, диригування, 

хорознавство, постановка голосу). 
Цикл вокально-хорових дисциплін, на наш погляд, є найбільш значущою частиною всієї системи 

підготовки студентів до майбутньої музично-естетичної роботи з дітьми. Загальновідомо, що педагоги-
музиканти дитячого садка повинні мати добре поставлений голос, уміти продемонструвати дітям, як 
треба правильно і виразно співати. Ці завдання вирішуються у процесі занять з постановки голосу. 
Професійне спрямування викладання вокалу потребує також урахування значного вокального 
навантаження, яке вихователь має у повсякденній роботі. 

Слід зауважити, що ці заняття сприяють також формуванню у студентів елементів педагогічної 
майстерності. Це пов’язано насамперед з тим, що техніка і культура мовлення становить собою 
сукупність прийомів фонаційного (мовленнєвого) дихання, голосоутворення, дикції, а також 
темпоритму, що дозволяє з максимальною ефективністю здійснювати мовленнєвий вплив на слухача. 
Музично-педагогічна діяльність вчителя повинна супроводжуватись розповіддю. 

Для того, щоб виконання або сприйняття музичного твору було зрозуміле школярам, стимулювало 
виникнення образних асоціацій, сприяло логічному осмисленню прослуханого або виконаного твору, 
необхідно підвести їх до активного переживання музичних творів, навчити жити в музиці. Саме 
виконанню цього завдання і слугує емоційний словесний коментар вокальних творів учителем, у якому 
має відбиватись його прагнення прищепити дітям любов до музики, бажання навчити її розумінню. Щоб 
уміти артистично охарактеризувати музику і, разом з тим, вільно ілюструвати свої думки музичними 
прикладами, вчитель повинен систематично підвищувати рівень своїх знань і професійну майстерність, 
виховувати в собі культуру мовлення і артистизм. Враховуючи можливість формування елементів 
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педагогічної майстерності майбутнього вчителя музики, на заняттях з постановки голосу особливу увагу 
слід звернути на мовленнєву техніку, голос і голосоутворення як невід’ємні компоненти всієї музично-
педагогічної діяльності. 

Суттєвим елементом мовленнєвої і вокальної техніки майбутнього вчителя музики є дикція, яка 
сприяє вірному сприйняттю мови або вокального твору, що виконується. Вона сприяє ясності й чіткості 
у вимовленні звуків, складів і слів. 

Важливим елементом мови є її темпоритм, тому що інтонація і паузи самі по собі, окрім слів, наділені 
силою емоційного впливу на слухача, допомагають педагогові передати дітям багатство людського 
досвіду, культури і почуттів. 

Визначаючи роль і місце мовної культури у педагогічній діяльності, зазначимо, що формування 
техніки і культури мови, вокалу, професійного володіння голосом у процесі занять з постановки голосу 
забезпечують палітру педагогічного впливу на дітей, сприяють формуванню педагогічної майстерності 
майбутніх вчителів музики. 

Курс “диригування”, виконуючи специфічні завдання навчання диригентського мистецтва, сприяє 
також оволодінню студентами педагогічною майстерністю. Вивчення цього предмету забезпечує 
оволодіння необхідними знаннями і практичними навичками для керівництва дитячим хоровим 
колективом; сприяє всебічному розвитку музичних здібностей, творчої ініціативи і уявлення, образної 
мови, музичного мислення, артистизму; виховує художній смак; формує організаційні і комунікативні 
здібності майбутнього педагога, його професійну ерудицію. Таким чином, диригування, будучи 
спеціальною виконавською дисципліною, є одночасно засобом музичного виховання і 
загальнопедагогічного розвитку. 

Основними завданнями курсу є: 
ü виховання естетичних ідеалів у студентів засобами хорового мистецтва; 
ü розвиток навичок аналітичного засвоєння музичних творів; 
ü оволодіння технічними засобами диригування; 
ü вивчення пісенного матеріалу для практичної роботи. 
На засвоєння курсу “диригування” навчальним планом відведено певну кількість індивідуальних 

занять. Навчаючи студента індивідуально, викладач має можливість активно формувати музично-
естетичну культуру і педагогічну майстерність майбутніх педагогічних кадрів. 

Особливістю диригентської підготовки студентів факультету дошкільного виховання є її професійна 
спрямованість на практичну роботу вчителя у школі, яка полягає, передусім, у аналітичному засвоєнні і 
художньо-образному сприйнятті творів, набутті вмінь і навичок викладу музичного матеріалу та його 
словесної інтерпретації, вивченні пісень шкільного репертуару. 

Суттєвим елементом педагогічної майстерності майбутнього вчителя музики є оволодіння технікою 
диригування - найбільш складною частиною курсу. Засвоєння технічних прийомів потребує, як правило, 
тривалого часу для вироблення і закріплення автоматизму дії. Диригентська техніка забезпечується 
вміннями, що складають основу педагогічної майстерності майбутнього фахівця: 
ü уміння педагога-диригента керувати своєю поведінкою з використанням таких елементів 

артистизму, як міміка і пантоміма. Це передусім уміння (за допомогою відповідних і пластичних 
жестів рук, виразу обличчя) передавати внутрішній зміст музичного твору, тобто вміння, в яких 
чимало спільного з акторським мистецтвом; 

ü уміння впливати на особистість і колектив, які полягають у техніці педагогічного спілкування і 
становлять собою інтегративну єдність мистецтва спілкування, організаційного таланту і почуття 
педагогічного такту. 

Таким чином, оволодіння диригентською технікою сприяє формуванню педагогічної майстерності 
студентів, розвитку значущих якостей педагога-музиканта. 

Певна кількість практичних годин у навчальному плані відводиться на опанування складним 
мистецтвом хорового співу. І це цілком логічно. Адже хорове виконавство посідає чільне місце у роботі з 
дітьми. Хоровий спів - одна з найважливіших дисциплін на факультетах з музичними спеціалізаціями. У 
процесі хорового виконавства формується творча особистість студента, удосконалюються різні аспекти 
його майбутньої професійної діяльності. Так, з одного боку, співаючи у хорі, прислухаючись до вказівок 
керівника, уважно придивляючись до методів його роботи, осмислюючи і аналізуючи його вимоги, 
студент формується як виконавець. З іншого боку, крім виконавських завдань, студент у цьому хоровому 
колективі має оволодіти формами й методами роботи, виявити свої організаторські вміння. Процес 
опанування студентами вокально-хоровим мистецтвом є надто складним. На заняттях у хоровому класі 
вони вчаться чистоті інтонування, звукоутворення, правильної дикції, виразності виконання, відчуттю 
ансамбля, розвивають гармонійний слух, опановують твори з досить складними динамічними відтінками, 
ритмічними і темповими змінами. Саме тому заняття хорового класу проводять досвідчені майстри 
хорового співу на досить високому професійному рівні. 
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Слід зауважити, що важливо не лише навчити студентів співати, а й, насамперед, зацікавити їх 
високохудожніми музичними творами світової музичної культури. Поряд з піснями дитячого репертуару, 
студентський хор виконує твори Г. Генделя, В. Моцарта, І. Баха, С. Танєєва, Ц. Кюі, П. Чайковського, а 
також українських композиторів: Б. Лятошинського, Л. Ревуцького, В. Котляревського, М. Леонтовича та 
інших. Основу репертуару становлять кращі зразки українського музичного фольклору та класики, 
завдяки чому у студентів формується почуття національної самосвідомості. 

Формуючи педагогічну майстерність майбутнього вчителя музики, вважаємо за необхідне зауважити, 
що це є одним із найголовніших завдань, які вирішуються у загальній системі навчально-виховного 
процесу педвузу. Виконуючи міжпредметну функцію, педагогічна майстерність майбутніх педагогів-
музикантів синтезує основні психолого-педагогічні й спеціальні знання, вміння і навички стосовно тих 
видів практичної діяльності, які вчитель музики повинен застосовувати. 

Виходячи з цього, в процесі викладання дисциплін вокально-хорового циклу варто використовувати 
міжпредметні зв’язки. 

Для того, щоб викладачі вокально-хорової секції мали можливість реалізувати міжпредметні зв’язки у 
навчальному процесі, на початку навчального року на засіданні кафедри бажано обговорити 
репертуарний план студентського хору. Репертуарний багаж студентського хору слугує також 
методичним орієнтиром для викладачів вокально-хорових дисциплін у процесі спілкування зі 
студентами під час індивідуальних занять. Хорові твори, які виконує студентський хор, обов’язково 
включаються до індивідуального плану роботи кожного студента в класі диригування. Педагог, спільно 
зі студентом, складає перспективний план розвитку студента, в якому виділяються два взаємопов’язані 
аспекти: формування у студентів свідомого та активного ставлення до своєї музично-виконавської 
підготовки і ефективне педагогічне керівництво цим процесом. На засіданні секції вокально-хорових 
дисциплін затверджується план розвитку кожного студента. Цей план являє собою програмно-оглядову 
модель навчального репертуару на всі роки навчання з урахуванням природних задатків студента, 
реальних і потенційних можливостей. 

З метою реалізації міжпредметних зв’язків циклу вокально-хорових дисциплін на засіданнях секції 
рекомендується також розробляти певну кількість музично-педагогічних завдань, виконання яких надає 
студентам можливість поєднати теоретичні знання з практичними вміннями і навичками. 

Таким чином, використання міжпредметних зв’язків в процесі викладання вокально-хорових 
дисциплін показує, що це створює повноцінні умови для якісного засвоєння хорового репертуару, 
оволодіння методикою детального варіантного опрацювання хорового твору, формування елементів 
педагогічної майстерності майбутніх педагогів-музикантів. Слід підкреслити, що саме рівень 
педагогічної майстерності є яскравим показником здійснення професійно-педагогічної спрямованості 
навчального процесу та найважливішим критерієм професіоналізму вчителя музики. 

Це зумовлено тим, що формування педагогічної майстерності поєднує в собі комплекс музичних, 
педагогічних та професійних здібностей студентів і успіх їх майбутньої педагогічної діяльності залежить 
від гармонійного поєднання всіх цих властивостей. Спрямованість музично-естетичної освіти, складовою 
якої є вокально-хорова підготовка, визначається як необхідність розвитку особистої художньо-естетичної 
культури, оволодіння певним комплексом знань, умінь, навичок для формування елементів педагогічної 
майстерності. Вокально-хорова підготовка, вивчення якої ґрунтується на різноманітних формах і методах 
сучасної педагогіки, дозволяє ефективно вирішувати проблему формування педагогічної майстерності 
студентів педагогічних вузів. 

 
Матеріал надійшов до редакції 18.09.2000 р. 

Тарарак Н.Г. Формирование элементов педагогического мастерства студентов в процессе изучения 
дисциплин вокально-хорового цикла. 

В статье рассмотрено содержание музыкального образования будущих педагогов, особенности их 
речевой и вокальной техники как структурного элемента педагогического мастерства. 

 Tararak N.H. Formation of Elements of Students’ Pedagogical Mastery in the Process of Studying the 
Subject of a Vocal-Choral  Course. 

The article considers the content of future teachers’ music education, peculiarities of their speech and vocal 
technique as a structural element of the pedagogical mastery. 

 

 



Вісник Житомирського педагогічного університету.Випуск 6. Педагогічні науки  

© Спірін О.М., 2000 
 

146 

УДК 378:004.8 
О.М. Спірін, 

старший викладач 
(Житомирський педуніверситет) 

ОСНОВИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНФОРМАТИКИ 

Розглянуто поняття диференційованого підходу у вищій школі, викладено психолого-педагогічні вимоги 
до його впровадження у процес навчання основ інформатики на фізико-математичному факультеті. 

Розглянуто поняття диференційованого підходу у  вищій школі, викладено  психолого-педагогічні 
вимоги до  його впровадження у процес навчання основ інформатики на фізико-математичному 
факультеті.  

Дослідження з дидактики середньої школи [1-11] дозволяють виявити логічний та семантичний 
зв’язок між термінами "диференціація", "диференційований підхід" та "диференційоване навчання", які 
щодо процесу навчання у загальноосвітній школі ми розуміємо так: 
ü диференціацію - як систему взаємопов’язаних програмних вимог, дій, методів, прийомів, засобів і 

організаційних форм навчання, які, зумовлюючись індивідуальними особливостями учнів, 
забезпечують усім учням мінімально-базовий рівень підготовки та створюють умови для їх 
подальшого гармонійного розвитку. При цьому граничною, ідеальною формою диференціації 
постає індивідуалізація, що серед іншого передбачає створення відповідних умов для розвитку 
кожного окремого учня; 

ü диференційований підхід - як дидактичне положення (принцип), що спрямовує  реалізацію 
диференціації у навчанні шляхом встановлення диференційованих різнопрофільних і 
різнорівневих груп учнів та забезпечення відповідної сукупності диференційованих впливів на 
такі групи; 

ü диференційоване навчання - як навчальний процес, що спрямований на окремі групи учнів, схожі 
за індивідуальними особливостями, який здійснюється за різними профільними програмами 
(планами) і передбачає різнорівневе формування знань та вмінь учнів у межах кожної такої 
навчальної програми.     

Щоб зрозуміти суть диференційованого підходу, з’ясувати психолого-педагогічні вимоги для його 
впровадження у вищій школі необхідно, по-перше, скористатися результатами ґрунтовних розробок 
дидактики загальноосвітньої школи та, по-друге, проаналізувати особливості розвитку особистості 
студента, його діяльності і на підставі порівняльного аналізу транслювати це поняття щодо вищої школи.   

Вивченню особливостей розвитку особистості студента як людини певного віку присвячені 
дослідження ряду вчених (А.М. Алексюк, М.М. Амосов, Б.Г. Ананьєв, М.В. Буланова-Топоркова, 
А.В. Дмитрієв, А.В. Духавнєва, І.С. Кон, В.Т. Лісовський, С.І. Самигін, З.Ф. Єсарева та ін.). Вони 
характеризують студента з трьох сторін: 1) з психологічної, де головне - психічні властивості індивіда 
(спрямованість, темперамент, характер, здібності), від яких залежить протікання психічних процесів, 
виникнення психічних станів, прояв психічних утворень; 2) з соціальної, в якій утілюються суспільні 
стосунки, якості, зумовлені належністю певній соціальній групі, тощо; 3) з біологічної, яка включає тип 
вищої нервової діяльності, безумовні рефлекси, інстинкти, фізичну силу, будову тіла, - все те, що 
зумовлено спадковістю і вродженими задатками. Разом з тим, в ряді праць з психології [12-15] розвиток 
студента розглядається як єдиний процес, у якому результатом взаємодії біологічного і соціального в 
індивідуальному розвитку є формування індивідуальності, суть якої складає єдність і взаємозв’язок 
властивостей людини як особистості і суб’єкта діяльності, в структурі яких функціонують природні влас-
тивості людини як індивіда. На думку А.М. Алексюка "індивідуальні особливості людини визначаються 
її природними задатками, різними життєвими умовами, результатами попереднього виховання. Неабияке 
значення мають також типологічні особливості нервової системи, темперамент, характер, сформовані 
здібності майбутнього спеціаліста" [16: 369]. 

Проблемі психічного розвитку людини приділяв значну увагу відомий вітчизняний учений 
Г.С.Костюк [17-19]. Він переконливо показав, що "внутрішня діяльність є похідною від зовнішньої" 
[19: 124], що розвиток слід розглядати перш за все як цілісний процес, у якому поєднуються фізіологічні, 
психічні й соціальні аспекти. Він також розкриває діалектику навчання й розвитку, стверджуючи, що 
мистецтво навчання й виховання виявляється лише там, … "де воно спирається на прояв саморуху, 
ініціативи, самостійності, творчої активності" [19: 136]. 

Вивчення психологічної, соціальної і біологічної складових розкриває якості та можливості студента, 
його вікові і особистісні особливості. М.В. Буланова-Топоркова, А.В. Духавнєва, С.І. Самигін вважають, 
що якщо підійти до студента з біологічної сторони - як до людини певного віку, то для нього характерні 
найменші величини латентного періоду реакцій на прості, комбіновані і словесні сигнали, оптимум 
чуттєвості аналізаторів, найбільша пластичність в утворенні психомоторних та інших навичок; найвища 
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швидкість оперативної пам’яті і переведення уваги, розв’язку вербально-логічних задач. Таким чином, 
студентський вік характеризується досягненням найвищих, "пікових" результатів, що базуються на всіх 
попередніх процесах біологічного, психологічного і соціального розвитку [12: 277].   

Дослідження студента як особистості [12: 37-38] вказують на те, що в цей період життя найбільш 
активно розвиваються моральні і естетичні почуття, відбувається становлення характеру та здобуття 
повного комплексу соціальних ролей дорослої людини. Перетворення мотивації, всієї системи ціннісних 
орієнтацій, інтенсивне формування спеціальних умінь у зв’язку з професіоналізацією виділяють вік 18-21 
рік як центральний період становлення характеру та інтелекту. Характерною рисою розвитку морального 
розвитку у цьому віці є, з одного боку, посилення свідомих мотивів поведінки, закріплення таких якостей 
як цілеспрямованість, рішучість, наполегливість, самостійність, ініціатива, вміння володіти собою; 
підвищення інтересу до моральних проблем (мети, образу життя, обов’язку тощо), а з іншого - 
недорозвиненість свідомої регуляції поведінки, наявність внутрішньої невпевненості у собі, що іноді 
супроводжується агресивністю, розв’язністю або почуттям незрозумілості. 

Щодо діяльності студента, то вона є своєрідною за своїми цілями і задачами, змістом, зовнішніми і 
внутрішніми умовами, засобами, труднощами, особливостями протікання психічних процесів, проявами 
мотивації, станом особистості і колективу для здійснення управління. Характерною особливістю 
діяльності студентів у вузі є те, що вона вимагає інтенсивності функціонування психіки, незвичайно 
високої інтелектуальної напруженості, перевантажень; на перший план для студентів виступає 
необхідність самостійної регуляції своєї поведінки. Виділяються три основні типи пізнавальної 
діяльності і поведінки студентів [12: 308-309]. Перший тип особистості відрізняється широким підходом 
до цілей і задач навчання у вузі. Інтереси студентів спрямовуються на більш широку область знань, ніж 
передбачено програмою; цей тип орієнтований на широку спеціалізацію, на різносторонню професійну 
підготовку. Другий тип відрізняється чіткою орієнтацією на вузьку спеціалізацію; при цьому пізнавальна 
діяльність студентів теж виходить за рамки навчальної програми, але не за рахунок "ширини" як у 
першого типу, а за рахунок "глибини". Третій тип пізнавальної діяльності студентів передбачає 
засвоєння знань і здобуття вмінь лише в межах навчальної програми; цей тип діяльності найменш 
творчий, найменш активний у порівнянні з іншими типами. У навчальній діяльності студентів ці ж 
автори розрізняють два типи студентів - з високим і низьким рівнем регулярності навчальної діяльності. 
Дійсно, уміння працювати систематично навіть при середніх інтелектуальних здібностях забезпечує 
студентам стабільну високу успішність. Відсутність уміння організовувати себе, рівномірно розподіляти  
навчальні заняття навіть за наявності достатньо розвинутого інтелекту призводить до штурмівщини, 
ризику, недоучування матеріалу, послаблює здатність до його засвоєння і перешкоджає успішному 
навчанню: потенціальні можливості таких студентів залишаються нерозкритими.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури, досвід роботи у вузі дозволяє виділити деякі характерні 
вимоги до реалізації диференційованого підходу та їх особливості щодо впровадження у процес 
навчання інформатики на фізико-математичному факультеті педагогічного вузу при вивченні основ 
штучного інтелекту. 

Одна з вимог - урахування індивідуальних особливостей студентів, яке здійснюється у двох 
напрямках: шляхом відповідної діагностики студента як суб’єкта навчального процесу (рівень 
розумового розвитку і його динаміка, навченість і научуваність, ступінь сформованості вмінь і навичок 
самостійної роботи, характер інтересів, рівень розвитку здібностей, особливості характеру, відношення 
до навчання, рівень вольового розвитку, виділення тимчасових мобільних груп тощо) та шляхом 
створення об’єктивних умов для самоаналізу, самодіагностики та адекватної самооцінки.   

Перший шлях вимагає широкого використання опитувань, спостережень, рецензування самостійних 
робіт студентів, аналізу результатів контрольних робіт, заліків, екзаменів, інтенсивного тестування. При 
цьому  важливу роль відіграє специфіка організації навчального процесу вузу. Якщо у загальноосвітній 
школі вчитель має можливість неперервно працювати з одним і тим же учнівським класом протягом 
тривалого періоду (у середньому 3-4 роки, з інформатики - 2-3 роки), то викладач вузу -  один-два, 
максимум три семестри. Разом з тим, навчальні плани вузів передбачають досить мало контрольних 
точок протягом семестру (наприклад, з основ інформатики і обчислювальної техніки контрольні роботи 
не передбачені взагалі), а заліком чи екзаменом, як правило, завершується співпраця викладача та 
студентів. Викликає сумнів і можливість регулярного і глибокого використання психологічних, 
педагогічних тестів за рахунок часу, відведеного на засвоєння навчального матеріалу зі спеціальної 
дисципліни. Незаперечним є ще й той факт, що учень середньої школи як особистість тільки розпочинає 
процес свого становлення і йому значною мірою невластиве свідоме регулювання своєю діяльністю, його 
інтелектуальний розвиток не дає можливості визначити необхідні пріоритети у навчанні, адекватно 
відібрати зміст, обсяг навчального матеріалу тощо; це об’єктивно зумовлює відповідну залежність, 
підпорядкованість учня вчителю, переважний вплив учителя на весь процес навчання: навіть за умови 
диференційованого навчання відбір учнів та виділення певних їх груп (хоча і тимчасових, і мобільних 
тощо) покладається на вчителя. У вузі "студент виступає найчастіше як саморегульована система, яка 
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обирає шлях ... з урахуванням не лише важливості інформації, а й вимогливості викладача, власної 
пізнавальної потреби та інших чинників самопідготовки" [20: 53]. Потрібно врахувати й те, що у 
впровадженні нових інформаційних технологій навчання "основним методом психолого-педагогічного 
дослідження виступає проектування діяльності" учасників навчального процесу, "експеримент при цьому 
відіграє допоміжну роль" [21: 40]. Тому механічне перенесення відповідних положень дидактики 
середньої школи у практику вузу (особливо на старші курси, де вивчаються основи штучного інтелекту) 
може призводити до "шкільництва", провокує тенденцію заміни процесу вивчення дисциплін процесом 
експериментування, діагностикою особистості студента. 

Другий шлях, закономірно ув’язуючись із іншою вимогою - логіко-дидактичним аналізом 
навчального матеріалу, його планово-тематичною організацією, - вимагає такої структурованості 
навчального матеріалу в межах як дисципліни, так і терміну її вивчення, яка б забезпечувала його 
розподіл окремими, взаємопов’язаними частинами (наприклад модулями), у межах яких вивчаються одне 
чи група споріднених фундаментальних понять, законів, явищ. Таким чином, за одиницю навчального 
процесу пропонується брати не окреме академічне заняття, а систему занять з певної теми, об’єднаних у 
навчальний модуль. Зауважимо, що послідовне виконання і захист указаних модулів з боку студента 
об’єктивно дозволяють проводити самоаналіз темпу просування у навчанні, його саморегуляцію, 
підвищувати регулярність навчальної діяльності. За цих умов важливим є кількісне вираження таких 
характеристик. На наш погляд, при застосуванні рейтингового контролю знань та умінь, де захист 
кожного модуля, на виконання якого відводиться визначений строк, оцінюється певною кількістю балів, 
система штрафних (заохочувальних) впливів у відсотках до одержаних балів за захищений модуль може 
слугувати кількісною складовою таких характеристик. У курсі основ інформатики для вивчення питань зі 
штучного інтелекту на спеціальності "математика і інформатика" нами передбачено 10 навчальних 
модулів, виконання кожного з яких оцінюється заліковими одиницями (з.о.): від 3 одиниць за 
відвідування лекційних занять до 33 одиниць за виконання індивідуального практичного завдання на 
підвищеному, творчому рівні. Наприклад, розгляд модуля “Основні  відомості з логічного програмування 
та Турбо-Прологу” передбачає 2 лекційні заняття, 2 лабораторні роботи (“Введення, редагування, 
компіляція та виконання програм на Турбо-Пролозі”, “Факти і правила. Організація запитів”). Для цього 
модуля передбачалась певна кількість залікових одиниць. Студент одержував по 3 з.о. за відвідування 
кожної лекції, за виконання і захист завдань модуля: на 1-му рівні – 18 з.о. (6 – теорія, 12 – практика), на 
2-му рівні – від 20 до 30 з.о. (7-9 – теорія, 13-21 – практика), на 3-му рівні – від 32 до 48 з.о. (10-15 – 
теорія, 22-33 – практика). Крім того від 1 до 6 з.о. студент міг одержати додатково за активну підтримку 
навчального діалогу на лекції, підготовку повідомлень, консультації інших студентів тощо. 

Особливістю другого шляху є необхідність різнорівневого розподілу навчальних вимог. Це 
підтверджується і діяльнісним підходом до навчання, з позицій якого диференціація вимог полягатиме в 
оволодінні знаннями і вміннями на різних, відомих дидактиці, рівнях їх застосування (використання): 
репродуктивному, продуктивному (рівень аналогії), творчому; причому ці рівні вимог мають бути 
конкретизовані (описані) певними навчальними задачами [4: 36]. З урахуванням дидактичних принципів 
розвиваючого навчання, розроблених Л.В. Занковим та розвинутих В.В. Давидовим, З.І. Калмиковою, 
З.І. Слепкань та ін.,  і вченням Л.С. Виготського про "зону найближчого розвитку" недоцільно обмежува-
тися завданнями тільки репродуктивного характеру, потрібно також вимагати певної продуктивної 
діяльності навіть від слабких студентів - тому вимоги мають ставитися не до "зони актуального 
розвитку" студента, а до його потенційних можливостей, тобто до "зони найближчого розвитку". Розпо-
діл теоретичних завдань і практичних вправ за різними рівнями, з одного боку,  вимог до знань і вмінь, а 
з іншого - до їх використання, підкріплений відповідно різною кількістю балів, має передбачати перехід 
від нижчого рівня до вищого шляхом поглибленого розгляду, модифікації завдань і вправ нижчого рівня 
(а відповідно і підвищення рівня навчальної діяльності студента). Цим самим створюються об’єктивні 
умови для самодіагностики, виникає потреба самоаналізу на кожному етапі навчання. Наприклад, при 
виконанні лабораторної роботи з модуля “Структури даних” на першому рівні студентам пропонувалося 
скласти програму, що дозволяє виконати деякі процедури зі списком цілих чисел (відшукати 
мінімальний, максимальний елементи, знайти кількість нульових елементів, порахувати кількість 
додатних елементів, впорядкувати елементи списку тощо), то завдання другого рівня передбачає 
використання деяких процедур з першого рівня шляхом підключення до тексту створюваної програми 
(директива include) тексту раніше створеної програми першого рівня. Аналогічно, ґрунтуючись на 
модифікації завдань першого та другого рівнів, будуються завдання третього рівня.   

Регулярне індивідуальне спілкування з викладачем під час виконання та захисту кожного модуля 
знижує вплив суб’єктивних факторів на оцінювання знань та вмінь студента, дозволяє спільно з 
викладачем визначити рівень розвитку здібностей, з’ясувати рівень своєї пізнавальної і практичної 
самостійності, виявити характер пізнавальних інтересів тощо, тобто дозволяє адекватно провести само-
оцінку і встановити орієнтири та напрямки свого подальшого розвитку з урахуванням визначених 
індивідуальних особливостей. Окрім того, різнорівнева побудова модуля дає можливість компенсувати 
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втрату балів, викликану нерегулярністю навчальної діяльності, захистом модуля на більш високому 
рівні, що зумовлює інтенсифікацію навчальної діяльності студента і стимулює її регулярність. 

Очевидно, що передумовою різнорівневого розподілу навчальних вимог через навчальні задачі постає  
явне задання обов’язкових результатів навчання. Психологічна наука переконливо доводить, що кожна 
людина має пізнавальні потреби, і задоволення цих потреб є необхідною умовою її нормального 
розвитку. Непосильність вимог до знань та вмінь як учнів так і 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. З огляду на це визначення рівня обов’язкової підготовки має важливе значення, 
так як дозволяє обмежити рівень вимог до слабих 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. При визначенні рівня обов’язкової підготовки слід виходити з 
того, що характеристика рівнів навчальної діяльності має бути конкретна, відповідати тій діяльності, за 
якою відбувається засвоєння матеріалу. У педагогічній психології під оволодінням поняттям, 
теоретичним фактом розуміється знання властивостей цього поняття, умов застосування певного методу, 
а також уміння застосовувати ці знання при розв’язуванні конкретних задач. Отже, до обов’язкових 
результатів навчання повинні бути віднесені як уміння, так і знання, що їм відповідають. Нами 
розроблені різнорівневі програмні вимоги до вивчення основ штучного інтелекту в курсі інформатики. З 
урахуванням профільної диференціації виділено дві змістові лінії: з одного боку, різнорівневі вимоги до 
знань та вмінь студентів спеціальності “математика і інформатика”, з другого – спеціальностей 
“математика і фізика”, “фізика і математика”.  Тому теоретична частина кожного модуля відповідно до 
вимог містить завдання та контрольні питання на різних рівнях: для спеціальності "математика і 
інформатика" на першому (мінімально-базовому), другому (базовому) та третьому (підвищеному); для 
спеціальності "математика і фізика" на  першому (базовому) та на другому (підвищеному). На такі ж 
рівні розбиті  завдання практичної частини. Рівень практичного завдання зумовлений відповідними 
вимогами до умінь студентів. У більшості випадків (там де це можливо) завдання вищого рівня 
подаються у формі доповнень до завдань нижчого рівня і вимагають переосмислення та модифікації; для 
виконання вимагається більший обсяг та глибина знань, додаткові вміння, у порівнянні із завданням 
нижчого рівня. При цьому з боку організації навчальної діяльності практичні завдання 1-го рівня носять 
репродуктивний характер, завдання 2-го рівня розроблені на рівні аналогії (продуктивному рівні), а 3-го - 
вимагають творчого підходу до розв’язання: відповідного опрацювання навчального матеріалу не тільки 
з виконуваної теми, а й з попередніх та іноді наступних тем, споріднених тем інших розділів основ 
інформатики і обчислювальної техніки; не тільки самостійної роботи з лекційним та обов’язковим 
теоретичним і практичним матеріалом, а й пошук шляхів розв’язку задач на основі відповідних 
відомостей з фундаментальних, монографічних досліджень, серйозних практичних і методичних 
розробок вітчизняних та зарубіжних вчених  

Інша вимога - врахування існуючої системи навчання у вищій школі, відбір таких організаційних 
форм при диференційованому підході, які б гармонійно ув’язувались з існуючими, взаємодоповнювали 
одна одну і сприяли гармонійному розвитку особистості студента. З історії вітчизняної вищої освіти 
відомо, що боротьба за так звані академічні свободи у 60-х роках ХІХ ст. та в період 1905-1907 рр., 
засвідчила неспроможність студентів ефективно скористатися предметною системою навчання, яка, на 
відміну від курсової, вимагала від студентів самостійно планувати вивчення нового, незнайомого для них 
за змістом, ступенем важливості та складності матеріалу. Відсутність необхідної організації і контролю 
за роботою студентів, віддаленість студентів від викладачів, орієнтація на індивідуальний характер 
набування знань та вмінь за відсутності відповідних методик і умов нерідко призводили до ігнорування 
індивідуальних особливостей студентів у навчальному процесі,  спричиняли поверховість знань, появу 
категорії так званих "вічних студентів". Тому диференційований підхід до вивчення основ штучного 
інтелекту повинен здійснюватися у рамках курсової системи навчання. Контроль знань та вмінь 
студентів при диференційованому підході має забезпечувати не меншу кількість поточних і поетапних 
контрольних точок, передбачуваних традиційними формами навчання, а підсумковий контроль - не 
перевищувати термінів  складання семестрових заліків та екзаменів; використання будь-якої бальної 
системи при рейтинговому контролі повинно мати зрозумілу студентам систему її переводу у традиційну 
п’ятибальну. Наприклад, для розглянутого вище модуля “Основні  відомості з логічного програмування 
та Турбо-Прологу” залікові одиниці переводились так: інтервалу від 2,5 до 5 з традиційної системи 
оцінювання поділявся на 10 проміжків по 0,25; кожному такому проміжку відповідало 3,6 одиниці 
(різниця значень максимальної кількості одиниць ІІІ (48 одиниць за виконання завдань модуля, 6 – за 
відвідування лекцій, 6 одиниць активності; всього 60 одиниць) та І (24 одиниці) рівнів, поділена на 10); 
значенню 3,5 традиційної системи відповідало 18+4х3,6=32 одиниці, а значенню 4,5 - відповідно 
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18+8х3,6=47 балів. Тому від 24 до 32 одиниць відповідає оцінці “задовільно”, від 33 до 47 одиниць – 
оцінці “добре”, від 48 до 60 одиниць – оцінці “відмінно”. Аналогічно визначаються оцінки для інших 
модулів та за весь курс навчання основ штучного інтелекту.  

Наступна вимога - раціональне поєднання фронтальних, колективних і індивідуальних форм 
організації навчання за провідної ролі колективних форм. Особливістю навчання інформатики у вузі є те, 
що його організація наперед вимагає і взаємно пов’язує вказані форми: фронтальні - проведення лекцій 
на потоці; колективні - семінарські, практичні групові заняття та заняття з підгрупами під час 
лабораторних робіт; індивідуальні - курсові роботи, конкурси, олімпіади, педагогічна практика тощо. 
Але впровадження диференційованого підходу зумовлює підвищення ролі колективних форм у складі 
різнорівневих мікрогруп та збільшення частки індивідуальної самостійної роботи при проведенні 
лабораторних занять. Подальшого аналізу вимагає збалансування обсягу навчальної інформації між 
фронтальними, колективними та індивідуальними формами навчання з метою перенесення акценту у 
здобутті знань і вмінь на самостійну роботу студентів. При впровадженні модульної системи навчання та 
рейтингового контролю знань для диференційованого навчання лабораторна робота постає як основна 
структурна та організаційна одиниця навчального модуля. З огляду на  учбову задачу як на основний 
навчальний вплив, що забезпечує конкретизацію рівнів навчальних вимог, структура вправ та завдань 
лабораторної роботи при переході від нижчих до вищих рівнів її виконання має забезпечувати перехід 
форм організації навчальної діяльності - від колективних мікрогрупових до індивідуальних. Тому 
практичне завдання 1-го рівня подано як одне для всіх студентів підгрупи (12-13 чоловік), завдання 2-го 
рівня  є однаковими для 2-3 студентів підгрупи, завдання третього рівня розраховані на індивідуальне 
виконання окремими студентами, які успішно виконали завдання 2-го рівня.  

Таким чином, реалізація диференційованого підходу при вивченні основ інформатики має врахову-
вати певні особливості навчального процесу у вузі: для суб’єкта навчання - студента характерні найвищі, 
"пікові" психологічні та інтелектуальні результати людського розвитку, студентський вік є центральним 
періодом становлення характеру та інтелекту, - це об’єктивно зумовлює підвищення індивідуальної ролі 
студента, його впливу на вузівський процес навчання; викладач має значно менше можливостей 
порівняно із вчителем середньої школи щодо постійної, регулярної діагностики індивідуальних 
особливостей студентів, - але "у значно більшій мірі, ніж у середній школі, зростає роль викладача як 
організатора та морального і інтелектуального керівника студентів, який чітко розуміє свої завдання по 
їх навчанню та вихованню" [20: 45], тобто у роботі викладача найважливішими постають завдання 
ефективного застосування знань про індивідуальні особливості студентів, створення відповідних умов 
для розвитку особистості: відбір відповідних форм організації навчального процесу, висунення 
студентам різних рівнів навчальних вимог, різнопрофільний відбір змісту навчального матеріалу. 

 На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури, вивчення досвіду та практики роботи під 
диференційованим підходом до вивчення основ інформатики у вищій школі ми розуміємо такий вплив на 
студентів, який, за провідної ролі викладача в організації навчального процесу, створює об’єктивні 
умови для адекватної самооцінки студентами своїх індивідуальних особливостей, для свідомого і 
обґрунтованого вибору відповідного рівня вивчення даної дисципліни у складі різнорівневих мікрогруп, і 
цим зумовлює гармонійний розвиток студентів. Цей вплив здійснюється шляхом різнопрофільного 
відбору змісту навчального матеріалу; введення рівнів вимог до знань та вмінь у межах відібраного 
змісту і пред’явлення їх студентам через різнорівневі теоретичні завдання та практичні вправи; вибору 
таких форм організації навчального процесу, які раціонально поєднують фронтальне, групове, 
мікрогрупове, індивідуальне навчання і при цьому визначають рівень діяльності студентів. 
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Спирин О.М. Основы дифференцированного похода к изучению информатики. 

Рассмотрено понятие дифференцированного подхода  в высшей школе,  изложены некоторые  
психолого-педагогические требования к его внедрению в процесс обучения основам информатики на 

физико-математическом факультете. 

Spirin O.M. Grounds of differential approach to teaching Computer Science. 

The notions of differential approach in higher school were analyzed. The ways certain psychological and 
pedagogical reasons for its implementation in the process of teaching Computer Science at the faculty of physics 

and mathematics were presented in the article.  
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ТИПИ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ТА ЇХ МОЖЛИВОСТІ В 
РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГА 

У статті виділяються типи навчання у вузі та їх можливості в розвитку творчого потенціалу 
педагога. Подано аналітико-теоретичний аналіз цієї типології. 

Переосмислення педагогічних цінностей зараз відбувається в усьому світі. Якою має стати освітня 
технологія у XXI столітті? Пошук і конструювання яких психолого-педагогічних умов, що гарантують 
становлення і розвиток особистісних якостей кожної людини, свідомо-творчого ставлення до 
педагогічної діяльності, професійної майстерності кожного студента уже в стінах вузу має ввібрати в 
себе нова модель освіти? 

Віджила і відійшла у небуття утилітарно-прагматична концепція освіти як передача підростаючому 
поколінню і учням вищої школи знань, умінь, навичок, способів діяльності, сукупності соціального 
досвіду попередніх поколінь, що відіграла в свій час позитивну роль у розвитку освіти в нашій країні. 
Виявилось, що вона не гарантує всебічного розвитку сутнісних внутрішніх сил і самореалізації 
особистості, отже, не гарантує і прогресу суспільства. Натомість приходить детермінована сучасними 
тенденціями цивілізації системна концепція гуманістичної педагогіки. Основним ціннісним показником 
її можна вважати активно-діяльнісну особистість, що має піднятися у своєму розвитку до рівня 
усвідомлення своїх здібностей перетворювати самого себе, удосконалювати своє покликання до рівня 
творчого, щоб стати суб’єктом-творцем матеріального та духовного буття, здатним приймати ціннісні 
рішення і брати на себе відповідальність за їхню якість. Такі положення обумовлюють освіту, що 
гарантує детермінацію від суб’єкта, який розуміє цінність і інших соціокультурних факторів детермінації 
[1: 57-58;2,3]. 

Перш ніж безпосередньо розкрити тему, ми дамо обгрунтування головним концептуальним 
положенням, сформульованим нами на основі багаторічної експериментальної розробки проблеми 
психолого-педагогічних основ професійного виховання та самовиховання студентів університету, які 
допоможуть усвідомити багатовекторність і цілісність процесу навчання: 

Системний підхід, який дозволяє побачити єдність і багатоманітність складників процесу навчання: 
місце в ньому науки і мистецтва, філософії та психології, оновленого змісту освіти і культури, діяльності 
педагога та студентів тощо. Такий підхід дозволяє педагогу і студенту бачити педагогічний процес 
цілісно: взаємозв’язки та взаємозалежності закономірностей розвитку особистості в процесі навчання і 
виховання; системотворчу роль цілей і задач; можливості змісту освіти, принципів, форм, способів і 
методів співробітництва і партнерства викладачів і студентів в учбовому процесі. 

Активно-діяльнісний підхід, який утверджує ставлення до студента як до суб’єкта діяльності. Він 
передбачає усвідомлене і активне залучення студента до репродуктивної, напівсамостійної, самостійної, 
алгоритмічної, частково-пошукової, дослідницької та інших інтегративних видів діяльностей. При цьому 
центральною ланкою стає усвідомлений розвиток мотиваційної сфери, адже лише в результаті 
зацікавленого ставлення до діяльності формуються ціннісні психологічні новоутворення особистості. 

Для наочнення бачення сутності діяльнісного підходу ми представимо його у вигляді формули: 
   
 

С    +Д     = О   
 
де С – ставлення до діяльності, С+  – зацікавлене ставлення, 

– активно-творче ставлення;  
 
– Д – діяльність студента,   
– Д+ – соціально значуща діяльність,  
 
– особистісно "значуща для мене" діяльність;  

 
– О –  особистість, яка формується в процесі діяльності і в залежності від якості та 

енергійності діяльності. 
3. Широкий професіографічний підхід, який забезпечує усвідомлення та осягнення студентом 

сутності майбутньої професійно-педагогічної діяльності під час вивчення кожного учбового предмету. 
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Основу такого підходу складають широкі філософські знання сутності професії, які відтворюються в 
учбових планах, навчальних програмах, професіограмах спеціаліста, кваліфікаційних характеристиках. 
Саме вони відображають потреби сучасного суспільства в спеціалістах широкого профілю та 
альтернативних рівнів (бакалавра, спеціаліста, магістра), педагога-спеціаліста з декількох учбових 
предметів, спеціаліста з широким діапазоном, що здібні творчо мислити, удосконалювати самих себе, 
своїх учнів і навколишню дійсність [4: 6-7;5: 4-5]. 

Такий підхід до підготовки педагога в системі вищої освіти дозволив нам скористатися методом 
глобальної інтеграції наукових знань та проаналізувати основні напрямки досліджень процесу навчання, 
що мають місце в педагогічній науці, і узагальнено представити матеріал, інтегрувавши його в таку 
категорію як "типи навчання". 

Поняття "тип навчання" при аналізі наукових праць вживається нерідко. Часто дослідники поняття 
"тип навчання" ототожнюють з поняттями "напрям", "вид", "метод", що вносить понятійну неточність. 
Ми ж вважаємо, що поняття "напрям" передбачає шлях розвитку дослідження, це ширша категорія 
науки, розрахована більшою мірою на вчених. Тип (грец. typos – відбиток, зразок) – це поняття, за 
допомогою якого можна представити рельєфи певних сутнісних характеристик категорії, процесу, 
явища. У нашому випадку – характеристик процесу навчання. 

Вивчення основних напрямів розробки процесу навчання свідчить, що в кожному конкретному 
напрямі вчені виділяють сутнісні параметри та їх ознаки, за якими один тип навчання різниться від 
іншого. Зазвичай у підручниках, навчальних посібниках, що ними найчастіше користуються педагоги-
практики, студенти, подаються лише окремі типи навчання, про інші ж деякі вчені висловлюються дещо 
в зневажливому плані (пасивне, догматичне та інші) або взагалі не згадують (інтерактивне навчання). 
Для найбільш виразного і компактного подання сутнісних особливостей того або іншого типу навчання, 
але в системі, ми визначили такі компоненти, як цілі навчання, сучасний зміст навчання, діяльність 
педагога, діяльність студента. 

Це дало нам змогу розробити узагальнюючу структурно-функціональну модель процесу навчання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.  
Структурно-функціональна модель процесу навчання. 
У реальному педагогічному процесі ці компоненти в залежності від цілей розвитку особистості в 

процесі навчання і виховання мають певну питому вагу, по-різному взаємодіють між собою, виконують 
відповідні, але конкретні функції. Доцільне взаємопоєднання, взаємодія і функціонування цих сутнісних 
компонентів-складників і визначає тип навчання, який завжди має бінарний характер. 

У сучасній науці розроблені такі типи навчання: пояснювально-репродуктивне, програмоване, 
проблемно-пошукове, інтерактивне, модульне. 

Враховуючи обмеженість рамок статті, постараємося дати стислу характеристику кожному типу 
навчання за такими параметрами: потреби часу в обгрунтуванні і теоретичній розробці типу навчання; 
освітні, розвиваючі та виховні цілі навчання; зміст освіти; організуюча та упорядковуюча діяльність 
викладача; учбово-творча діяльність студента. 

Обов’язково відзначимо переваги та слабкі сторони кожного типу навчання і перспективи його 
розвитку. 

І. Найдавнішим типом навчання є пояснювально-репродуктивне. Які ж потреби суспільства 
викликали його появу і теоретичне обгрунтування? Даючи відповідь на це питання, вчені підкреслюють, 
що з розвитком складного апарату державної влади в зв’язку з розширенням виробництва, торгівлі тощо 
ще в доісторичний час виникла потреба у великій кількості освічених людей з достатнім для свого часу 
багажем знань, набутих за відносно невеликий проміжок часу (VI-IV ст. до н. е.). На різних етапах життя 
суспільства цей тип навчання змінювався, удосконалювався. У середині XVII століття для його 
практичного осмислення дуже багато зробили вчителі братських шкіл України, а геніальний 
слов’янський педагог Я.А.Коменський у книзі "Велика дидактика" дав теоретичне обгрунтування цього 
типу навчання. 

Ц.н. – дидактичні, розвивальні, виховні цілі 

навчання; 

З.о. – зміст освіти; 

Д.в. – діяльність викладача; 

Д.с. – діяльність студента. 

Д.с. 

Ц.н. Ц.н. 

Ц.н. 

З.о. 

Д.в. 
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Удосконалюючись і розвиваючись, набуваючи діалогічну направленість, часом випереджуючи 
теорію, цей тип навчання стимулював у своїх надрах паростки всіх інших типів навчання. 

Глибоко наукове осмислення і розвиток пояснювально-репродуктивне навчання здобуло в 50-і роки у 
працях М.О.Данилова, М.М.Скаткіна тощо. В цьому типі навчання дидактичні цілі передбачають 
залучення кожного студента до процесу засвоєння оптимального обсягу навчального матеріалу, 
оволодіння технологіями практичного застосування знань і умінь при стандартних і нестандартних 
ситуаціях у найкоротший час. 

Розвиваючі цілі передбачають розвиток розумових сил (допитливості, самостійності, системності, 
місткості розуму, гнучкості, критичності мислення тощо) і творчих здібностей (бачення проблеми 
вцілому, вміння пошукової діяльності та застосування методів проблемної діяльності) кожного студента. 

Виховні цілі включають формування у кожного студента потреби в знаннях, мотиваційного ставлення 
до власної навчальної діяльності і спілкування, цілісного наукового бачення всього світу і місця в ньому 
себе як суб'єкта-творця. 

Зміст освіти при пояснювально-репродуктивному типі навчання передбачає ретельний відбір та 
визначення основних теоретичних питань та ідей для осмислення їх і засвоєння. Вагоме місце 
відводиться структуруванню емоційної інформації, щоб цілеспрямовано розвивати зацікавлене ставлення 
студентів до учбового предмета і процесу учбової діяльності та спілкування. Обов'язковим складником 
змісту учбового матеріалу є практична діяльність, усвідомлене оволодіння раціональними способами 
навчальної та професійної діяльності, сучасними технологіями. 

Характер діяльності педагога в навчанні полягає в тому, щоб із численного матеріалу з теми вибрати 
найосновніший (теоретичний, емоційний, практичний), надати йому оптимальну для певної аудиторії 
структуру, продумати варіативні практичні завдання та раціональні способи активної діяльності 
студентів, усвідомлено реалізувати методи морального стимулювання,  мотивації, коректування 
діяльності та поведінки студентів. 

Діяльність студентів – вчення та спілкування. Воно полягає в усвідомленому оволодінні процедурою 
засвоєння навчального матеріалу на засадах наукової організації навчальної праці – НОНП (за 
С.Л.Рубінштейном), тобто розуміння, осмислення, збереження в пам'яті та уміння застосувати його на 
практиці при стандартних і проблемних ситуаціях та в спілкуванні. 

Перевагою цього типу навчання можна вважати те, що за мінімально короткий час студент може 
збагатитися значним за обсягом, систематизованим знанням, розширити свою ерудицію, культуру 
пізнаннями про себе, про професію, про світ, про ставлення до науки, оволодіти досвідом практичної 
діяльності. Слабкими сторонами можна вважати напруженість психіки під час цілеспрямованої, 
переважно репродуктивної діяльності засвоєння великого обсягу навчального матеріалу. 

II. Теоретичну розробку програмоване  навчання отримало на початку 60-х років XX століття в 
зв'язку із застосуванням кібернетики у процесі навчання (Б.Ф.Скіннер). Її появі сприяла потреба в 
підвищенні рівня наукового управління навчанням шляхом побудови навчального процесу в повній 
відповідності з психолого-педагогічними знаннями про нього, що знайшло відображення в теорії 
поетапного формування розумових дій (П.Я.Гальперін, Н.Ф.Тализіна), алгоритмізації процесу навчання 
(Л.Ланда). 

Дидактичні цілі можуть бути визначені як "покрокові дії" (steps) студентів по засвоєнню 
структурованої за певною програмою системи "доз-порцій" з цілісної теми "крок за кроком" (step by 
step). Саме такі дії покликані розвивати самостійне оволодіння процедурою засвоєння системи 
раціональних розумових, практичних, творчих способів діяльності, підказаних алгоритмами – науковими 
приписами послідовності виконання розумових дій по засвоєнню учбово-професійної інформації. 
Виховні цілі передбачають формування психічних новоутворень, необхідних для професійної діяльності: 
усвідомлення самого себе як суб'єкта діяльності, впевненості у своїх діях, здатності самопізнання, 
самоконтролю і саморегулювання своїх дій і поведінки. 

Зміст освіти при програмованому навчанні потребує такої процедури: педагог визначає найбільш 
благодатну для програмування тему, ділить її на невеликі "дози-порції", структурує і вибудовує їх у 
певній послідовності з системою завдань - алгоритмів. Завдання чи проблеми, що складають програму-
алгоритм (frame), повинні бути такими, щоб стимулювати інтерес до навчальної діяльності 
програмованого типу. 

Характер діяльності педагога базується на практичній реалізації засобами змісту навчального 
матеріалу теорії планомірно-поетапного формування розумових дій з приписами послідовності 
виконання студентами розумових дій із засвоєння учбового матеріалу. 

Діяльність студента характеризується розумінням (орієнтовна частина) предметної дії, усвідомленням 
майбутнього самостійного навчання, саморегулюванням темпу розумових дій (виконавча частина 
предметної дії), індивідуальним самоконтролем якості засвоєння. Програмована діяльність студента 
може здійснюватися безмашинно і за допомогою комп’ютера. Перевага цього типу навчання полягає в 
тому, що студент самостійно здійснює процес навчання, усвідомлює цінність кожного "кроку" своїх 
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розумових дій і значимість алгоритмів. Цей тип навчання своєю внутрішньою організацією вводить 
студента до ситуації самоактуалізації. Слабкими сторонами є складність розробки навчального заняття 
програмованого типу, незначна кількість підручників з програмованим навчанням студентів, недостатнє 
комп’ютерне забезпечення навчальних занять. 

III. Науково-технічний і соціальний прогрес другої половини XX століття вимагає великої кількості 
не просто освічених людей, але професіоналів, що уміють працювати творчо і створювати продукти 
творчості. Для задоволення цієї потреби була розроблена теорія проблемно-пошукового типу навчання 
(проф. В.Оконь), що набула широкого застосування в кінці 60-х років та продовжує вдосконалюватись і в 
наш час. 

Цілі при проблемно-пошуковому типі навчання вчені визначають таким чином: досягти усвідомлення 
кожним студентом сутності висунутої проблеми і технології пошукової діяльності, що народжує наукові 
знання; оволодіти процедурою творчої діяльності, що полягає в усвідомленні і прийнятті проблеми, в актуалізації 
необхідних для вирішення проблеми знань, у визначенні задач і плану їх рішення, у висуненні гіпотез та їх 
обгрунтувань, в умінні робити узагальнення, висновки. Виховна мета передбачає розвиток у кожного студента 
здібності генерувати ідеї, усвідомлювати їх принципову важливість під час вирішення проблеми або серії професійно 
цінних проблем. 

Зміст проблемного навчання складають, як правило, такі теми учбової програми, які можуть бути сформульовані 
як проблеми, вирішення яких було б для студентів основою опанування новими предметними знаннями і процедурою 
проблемно-пошукової діяльності. Основна питома вага при цьому припадає на оволодіння процесуальною стороною 
діяльності: усвідомлення проблеми як "знання про незнання", перетворення її в систему проблемних задач, де відомо, 
щó "дано" і щó "необхідно довести", розробка моделі пошуку рішення. 

Характер діяльності педагога полягає у виборі слушної теми учбового заняття, яку можна формулювати як 
проблему, що викликає у студентів зацікавлення до її змісту, до шляхів оптимального вирішення проблеми, до 
актуалізації необхідного для вирішення проблеми учбового матеріалу. 

Характер діяльності студента включає зацікавлене усвідомлення проблеми, розуміння того, що саме він не знає, 
який обрати шлях до пошуку знань, яке значення для нього буде мати та інформація, що він отримає під час 
вирішення проблеми. Розв’язуючи проблему, студент переживає пошуковий процес як суб’єктивне відкриття ще 
невідомого знання, що сприймається ним як особистісна вартість. Він вчиться моделювати умови і процес творчої 
діяльності. 

Перевагою цього типу навчання є залучення кожного студента чи творчої групи до дослідницької діяльності, 
розвиток здібності соціальної взаємодії, діалогічного спілкування учасників дослідницької роботи, звернення до 
"штурму мозку". Слабкою стороною можна вважати те, що проблемно-пошуковий тип навчання з конкретних 
учбових дисциплін у підручниках і учбових посібниках поданий недостатньо і педагог вимушений витрачати багато 
часу на розробку таких занять. 

IV. Демократизація і гуманізація суспільства та освіти, культурознавча соціологізація змісту навчання, розуміння 
активної ролі свідомості у практичній діяльності людей, у породженні новоутворень психіки тільки на основі власної 
діяльності людини в умовах взаємодії з іншими людьми висунули потребу цілеспрямованих педагогічних зусиль з 
розробки теорії інтерактивного навчання [6,7]. Сутність його полягає в засвоєнні змісту учбового матеріалу шляхом 
організації міжособистісного взаємонавчання під час колективних дискусій, студентських наукових конференцій, 
ділових ігор, захистів курсових робіт тощо (Дж. Мід, В. Ляудис). 

При інтерактивному навчанні (взаємонавчанні) цілі можна визначити таким чином: дидактичні – як актуалізацію 
особистісного досвіду кожного студента і відтворення засвоєного змісту предметної діяльності в єдності; розвивальні 
– як оволодіння нормативними моделями мислення, мистецтвом монологу, діалогу, евристичної бесіди, "штурму 
мозку", мистецтвом спілкування. Виховні цілі полягають у тому, щоб у центр керування навчанням був поставлений 
сам студент як носій ціннісно-професійної поведінки, професійних знань, культури міжособистісних стосунків, 
здатний розуміти ділову ситуацію і конструювати власні комунікативні дії. 

При інтерактивному навчанні для засвоєння вирізняються теоретично вагомі і практично цінні теми змісту 
навчання. Тема забезпечується блоком базисної інформації. Спільними зусиллями викладача, студентів, бібліотекаря 
добирається основна і додаткова література. У випереджуючому режимі визначається форма учбового заняття, 
розробляється "сценарій" і визначаються функції (ролі) учасників заняття. Це підготовчий етап. Йому приділяється 
найбільше часу, насичений консультаціями, тренінгами. Другий етап – безпосереднє проведення заняття, на якому 
цілісно висвітлюється тема самими студентами, їх ідеальний план дій, ціннісний внутрішній світ кожної особистості. 
Третім етапом є аналіз і самоаналіз змістового і функціонального боків діяльності студентів, коректування поведінки. 

Діяльність педагога визначається його професійною компетентністю, що виявляється у виборі теми заняття, в 
організації зацікавленої продуктивної діяльності студентів, в умінні "заразити" їх ініціативою творчого ставлення до 
вибраних "ролей", в умінні диференційовано здійснювати індивідуальні та групові консультації, в гарантованості 
високого професійного рівня і своєрідної оригінальності учбового заняття. 

Характер діяльності студентів полягає в засвоєнні ними соціального досвіду: адекватності усвідомлення учбової 
ситуації, різноманітності форм актуалізації власного досвіду, свідомого конструювання власних дій, поведінки, 
особистісної компетентності і суб'єктивної позиції. Все це має дозволити студенту впевнено функціонувати в якості 
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повноправного учасника ділової гри, наукової конференції, круглого столу тощо, впливати на однокурсників, 
удосконалювати і перетворювати себе уже сьогодні, а не в майбутньому. 

Перевага інтерактивного навчання полягає в тому, що безпосередньо на учбовому занятті студент опиняється в 
ситуації соціалізації, навчається умінню усвідомлювати свою поведінку, свої думки, своє ставлення до інших людей і 
до самого себе; почувати себе "автором" власної діяльності. Педагог же подає зразок того, якими мають бути його 
поведінка і дії, щоб вийти із ситуації "запитувача" студентів і перейти на позицію співробітництва. 

Слабкими сторонами інтерактивного навчання є його недостатнє теоретичне і практичне опрацювання, майже 
відсутність добротного матеріалу у підручниках та навчальних посібниках. Внаслідок чого витрачається багато часу 
на пошуки необхідних матеріалів, а не на консультування та організацію діяльності студентів. 

V. Перехід до ринкових відносин, структурна перебудова економіки, політична реформа в нашій країні 
потребують нової парадигми освіти, в якій був би закладений такий набір професійних та особистісних якостей, за 
допомогою яких можна було б надійно орієнтуватися у мінливому світі. На ринках праці з'явилася потреба в таких 
фахівцях, що відзначались би високим рівнем професійної компетентності, здібністю до творчої самостійної 
високоморальної життєдіяльності, усвідомленням себе як суб'єкта діяльності. Ці вимоги часу стимулювали розробку 
теорії модульного навчания. Вона народилась у надрах програмованого навчання в англомовних країнах у кінці 
шістдесятих років (Р.Бернс, А.Маслоу тощо), в Україні знайшла широку розробку і практичне застосування на 
початку вісімдесятих (В.М.Гараєв, С.І.Куликов, Є.М.Дурко тощо). Теоретичні засади і технології практичної реалізації 
модульного навчання продовжують розроблятися і в наш час. 

Цілі модульного навчання можуть бути визначені таким чином: дидактичні – як засвоєння студентом більш 
самостійно або цілком самостійно інформації, що закладена у програмі кожного модуля; розвивальні – як самостійне 
усвідомлення рівня особистісної підготовки до виконання програми навчаючого модуля, самооцінки і вдосконалення 
індивідуальної стратегії учбової діяльності за принципом НОУП, опанування методиками "ноу-хау" (знаю як це 
робити); виховні – як формування в собі самостійності як якості особистості, потреби у дослідницькому і 
усвідомленому підході до теоретичної і пошуково-практичної діяльності як життєвої стратегії. 

Зміст освіти при модульному навчанні представляється у вигляді домінуючих модулів. Кожний модуль охоплює 
декілька суттєвих тем курсу учбової програми або невеликі розділи. До кожного модуля розробляється учбова 
програма діяльності, що включає в себе цільовий план дій, банк інформації, методичну і комп'ютерну підтримку 
досягнення поставлених інтегрованих цілей. Кожний модуль поєднує в собі велике коло теоретичних питань, набір 
професійно значущих практичних завдань, що потребують вибору доцільних типів навчання, раціональних 
способів діяльності і розробки шляхів оптимального впровадження ціннісних ідей до реальної 
педагогічної практики. 

Характер діяльності педагога полягає в тому, щоб згідно з учбовою програмою визначити і сформулювати 
систему модулів, кожний з яких представляв би відносно цілісну змістовну і функціональну структуру. До модуля 
розробляються цільові установки, програма діяльності, набір літератури, інформативно-змістових і методичних 
матеріалів, які могли б бути основою індивідуального навчання кожного студента. 

Викладач розробляє графіки поточного, проміжного, узагальнюючого контролю (по закінченню роботи студентів 
над модулем) з обов'язковим урахуванням їх самоконтролю та самооцінки; виводить рейтинг кожного студента. 
Викладач у модулі нібито інтегрує всі принципи модульності, особливості всіх типів навчання, визначає (але не 
категорично) характер і шляхи можливої діяльності студента на теоретичних, практичних заняттях, при самостійній 
роботі, організації експериментальних досліджень, при зверненні до комп'ютерної підтримки тощо. 

Діяльність студента полягає в самостійній роботі із запропонованою йому індивідуальною учбовою модульною 
програмою, що вміщує цільовий план дій, банк предметно-змістової інформації, методичні приписи по досягненню 
цілей професійного самовдосконалення Під час роботи над модулем заохочується використання допоміжних засобів 
вираження інформації: структурування, моделювання, графи, логічні діаграми, узагальнюючі схеми, таблиці тощо. 
Діяльність студента націлена на регулярне співробітництво з викладачем, яке проявляється в диференціюванні 
консультування, контролювання тощо. Модульні програми покликані забезпечити рівномірне залучення студентів у 
самостійне навчання протягом всього семестру, перенесення акцентів з узагальнюючого контролю якості їх знань і 
діяльності на систематичний проміжний. 

Перевагою модульного типу навчання можна вважати його спрямованість на внутрішню організацію 
індивідуальної діяльності кожного студента, залучення його до самостійної роботи, яка вчить бачити цілісно предмет 
пізнання, ставить у режим саморегуляції поведінки та виявлення ініціативи. Модульне навчання, що культивує 
систематичну відповідальність за якість діяльності і знань, по-новому ставить питання про заліки та екзамени. Якщо 
студент "відпрацював" модулі-блоки, отримав високі поточні оцінки і внаслідок – належний рейтинг, то за сумою 
балів йому може бути виставлена підсумкова оцінка як екзаменаційна. 

Слабкими сторонами модульного навчання можна вважати його недостатню практичну розробленість, майже 
відсутність стандартизованих модульних підручників, навчальних посібників, розробок окремих модулів, належної 
методично-комп’ютерної підтримки. Але разом з тим, цей тип навчання, що інтегрує в собі прогресивні тенденції 
інших типів навчання, все наполегливіше впроваджується у практику вузівської діяльності. 

Отже, ми стисло охарактеризували типи навчання. Знання сутнісних особливостей кожного типу навчання дають 
можливість кожному викладачеві конструювати учбові заняття згідно з цільовими установками в залежності від 
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можливостей змісту освіти, підготовленості студентів і методичної бази підтримки діяльності студентів. Знання 
сутнісних особливостей кожного типу навчання допоможуть визначити провідний тип навчання та інтегрувати в 
ньому переважні особливості інших типів навчання. Це обумовить усвідомлену стратегію і тактику діяльності 
педагогів і студентів. 

Із знанням типів навчання поєднана (і для викладача, і для студента) діяльність з модернізації цілей, змісту освіти, 
планування та представлення його в укрупнених блоках, організації самостійної репродуктивноі, алгоритмічної, 
частково-пошуковоі, творчої діяльності студентів [6].                           

Усвідомлено організовані на учбових заняттях провідні види діяльності і поведінки, запрограмовані в кожному 
типі навчання, допоможуть "привести в рух внутрішні сили саморозвитку" (П.Ф.Каптерєв) студента, піднімуть його 
до рівня самоперетворення і перебудування навколишньої дійсності. 

Природно, що при виборі типів навчання не має бути жорстких приписів, розмежувань, тенденцій до спрощення. 
Кожний тип навчання має рівні права, свої цілі, сильні і слабкі сторони. Все це надає право цілеспрямовано варіювати 
їхніми перевагами з метою вдосконалювання розуму кожного студента, розвитку його самостійності, свідомо-
творчого ставлення до учбової і професійної діяльності, динамізму під час вибору й прийняття рішень, їх втілення у 
життя, розуміння цінності безперервного навчання [7]. 
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Молчанова Г.И. Типы обучения в высшем учебном заведении и их возможности в развитии 
творческого потенциала педагога. 

В статье выделяются типы обучения в вузе и их возможности в развитии творческого потенциала 
педагога, представлен аналитико-теоретический взгляд на эту типологию. 

Molchanova H.I. Types of Education in the Institution of Higher Education and their Possibilities in the 
Development of a Teacher’s Creative Potential. 

The article distinguishes types of education in an institution of higher education and their possibilities in the 
development of a teacher’s creative potential, analytical and theoretical analysis of this typology is given. 
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ДІЛОВА ГРА У ВИКЛАДАННІ МЕТОДИКИ МАТЕМАТИКИ 

У статті подаються рекомендації до використання ділової гри у процесі викладання методики 
математики. Автор детально аналізує поетапне проведення гри та домашні завдання у процесі її 

підготовки. 

Особливої уваги на сьогоднішній день потребує вдосконалення підготовки вчителя математики, тому 
що математика є одним із головних предметів у системі шкільної освіти. 

Учитель математики сьогодні повинен мати широкий математичний кругозір, уміти ясно і точно 
виражати математичні думки, знаходити оптимальні рішення математичних завдань, доводити теореми, 
вільно оперувати математичними знаннями. Він повинен виконувати як логіко-математичний, так і 
логіко-дидактичний аналіз навчального матеріалу, організовувати діяльність учнів і управляти нею, 
створювати варіативну методику навчання в залежності від цілей і реальних умов навчання, передбачати  
проблемні ситуації. 

Крім спеціальних знань і вмінь, необхідних учителю математики, важливо формувати в студентів 
високі моральні якості, психологічну готовність до педагогічної праці, уміння розуміти внутрішній світ 
дитини, робити емоційно-вольовий вплив на учнів, любити дітей, розвивати їхні здібності й інтереси, 
управляти їхньою навчальною діяльністю, передбачати і прогнозувати дії учнів. 

Досліджуючи проблеми професійної підготовки вчителів математики, удосконалювання їхньої 
методичної майстерності, дослідники завжди ставили в центр уваги питання формування особистості 
вчителя - вихователя. 

Підвищення вимог до сучасної школи і сучасного вчителя вимагає не тільки вдосконалення 
підготовки студентів у педагогічних університетах зі спеціальних предметів, але й глибокого оволодіння 
психологією, філософією, дидактикою, педагогічною майстерністю. Методику викладання математики 
неможливо викладати ізольовано від педагогіки і психології. У педагогічних вузах має здійснюватися 
цілісний процес формування особистості майбутнього вчителя, тобто формування його професійної 
спрямованості, розвиток здібностей, знань, педагогічної техніки і технології. 

Формування вчителя як особистості можна здійснити лише у випадку, якщо він стане активним 
суб’єктом діяльності, у якій реалізуються його творчі сили і можливості. Педагогічний вуз повинен 
змінити систему професійної підготовки таким чином, щоб полегшити перехід від соціальної ролі 
студента до соціальної ролі вчителя. 

Для підвищення теоретичної і професійної підготовки вчителя необхідно знайти такі шляхи 
вдосконалювання навчального процесу в педагогічному вузі, щоб підготувати вчителя, здатного 
продовжити свою освіту. 

Формування педагога нового типу, мислячого, ініціативного, самокритичного, може дати позитивні 
результати, якщо студентам уже під час навчання у вузі будуть створені умови, наближені до майбутньої 
професійної діяльності. 

У даний час склалися об'єктивні передумови для якісного прориву до нових технологій навчання і 
виховання. Необхідність зміни звичних засобів діяльності викладача в умовах, наприклад, інтеграції 
освіти, науки і виробництва, комп'ютеризації навчання є об'єктивним фактором виникнення потреби в 
науковому обгрунтуванні цих змін. 

Активне навчання ставить за мету зробити кожного студента безпосереднім учасником навчального 
процесу, який сам шукає шляхи і засоби розв’язання проблем. 

Навчальний процес у вузі має бути: по-перше, спрямований на реалізацію конкретних завдань 
підготовки майбутнього вчителя; по-друге, бути імітацією того середовища, в якому доведеться 
працювати майбутнім учителям; по-третє, виробляти в студентів уміння і навички розв’язання 
практичних завдань і психологічних ситуацій. 

Навчально-педагогічні ігри дають можливість формувати знання, професійні вміння і навички 
майбутніх учителів. 

Навчально-педагогічна гра будь-якого виду є практично груповою вправою з вироблення 
оптимальних рішень, застосування методів і прийомів у штучно створених умовах, що відтворюють 
реальну обстановку чи психолого-педагогічну ситуацію на заняттях у школі та в особистих 
взаємовідносинах. 

Ділові ігри є ефективним засобом створення протиріч та проблемних ситуацій на учбових заняттях у 
вищій школі. У процесі гри можна розглянути будь-яку психологічну, педагогічну або методичну 
проблему чи ситуацію. Гра стимулює інтерес до творчості, вчить спілкуванню, допомагає розкрити 
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духовний потенціал особистості. Гра дозволяє абстрагуватися від реального світу з його монотонністю та 
утилітаризмом; зацікавленість, яка викликає сильне емоційне піднесення у людини, активізує її 
інтелектуальні, духовні і фізичні сили. 

Дуже важливим є також те, що в грі неодмінно є уявна ситуація. Але не вона є основою ігрової 
діяльності, а навпаки, умови ігрової діяльності сприяють розвитку уяви. Ефективність навчання 
безпосередньо залежить від правильної організації навчального процесу. І тут також зможе допомогти 
ділова гра, яка може змоделювати навчальний процес і вже з моделлю можна більш безпечно 
експериментувати, ніж з живим навчальним процесом. 

Відмінність ділової учбової гри від традиційних методів навчання, її навчальні можливості містяться 
в тому, що в грі відтворюються основні закономірності руху професійної діяльності і професійного 
мислення на матеріалі динамічно виникаючих і розв’язуваниз спільними зусиллями учасників учбових 
ситуацій. Але спрямування професійної діяльності і професійного мислення має бути обґрунтоване 
дидактично, забезпечене методично і здійснене документально. Необхідно створити такі дидактичні 
умови, щоб учасник ділової гри міг реалізувати комплекс вмінь, придбаних в інших формах навчання на 
попередніх грі етапах. Серед умінь основними є наступні: 

§ бачити професійну ситуацію як ціле, вміти аналізувати складові частини об’єкта діяльності і 
умови його функціонування; 

§ виділяти з цієї ситуації предмет дій, ціль, засоби й очікувані результати перетворення 
ситуації; 

§ формувати й ставити завдання, виділяти систему дій, які забезпечують досягнення цілі в 
даних умовах; 

§ будувати модель діяльності по перетворенню умов поставленого завдання, підбору 
недостатньої інформації, зміни умови функціювання об’єкта або його властивостей; 

§ здійснювати дії по розв`язку завдань; 
§ проводити оцінку і узагальнення отриманих результатів, доведення вірності розв’язків. 

Ділову гру слід вибирати для реалізації  насамперед наступних педагогічних функцій: 
§ формування у майбутніх учителів цілісної уяви про професійну діяльність в динаміці; 
§ набуття як предметно-професійного, так і соціального досвіду, в тому числі прийняття 

індивідуальних і спільних рішень, розвиток професійного, теоретичного і практичного 
мислення; 

§ формування пізнавальної мотивації, забезпечення умов появи професійної мотивації. 
На заняттях з методики викладання предмета потрібно широко використовувати ділові, рольові та 

дидактичні ігри. Так при проведенні занять з методики викладання математики використовуємо ігри, 
зміст яких визначається  метою, завданням і змістом занять. 

Підготовку і проведення ігор здійснюємо поетапно: 
І етап – визначення назви гри, її мети (в меті вказується, чому студент повинен навчитися); 

визначення контингенту учасників ділової гри (найчастіше це студенти 3,4 та 5 курсів, які мають певну 
базу знань із психолого-педагогічних дисциплін і певний шкільний досвід); поділ студентів на групи, 
ланки і розподіл ролей. 

ІІ етап – розроблення методичного змісту, який включає реальні дії вчителя з підготовки і 
проведення уроку або його частини; поетапний розподіл часу гри (ділову дидактичну гру ми проводили 
на одному занятті (2год.), з яких перша година - гра , друга - її аналіз). 

ІІІ етап – аналіз структури проведення гри, порядок її проведення, методика розв’язання ситуаційних 
задач, обговорення результатів. 

Успіх гри, як ми переконались, залежить від ретельно продуманої попередньої підготовки до неї. 
Тому кожному учаснику ділової гри дається домашнє завдання, яке складається з таких розділів: 

1. Підготувати конкретну доповідь з теми гри. 
2. Питання до всіх учасників гри. 
3. Готові, правильні й повні відповіді на питання, обґрунтовані використаною при підготовці до 

гри літературою. 
4. Ілюстрації до своєї відповіді у вигляді малюнків, схем, таблиць, графіків, опорних конспектів. 
На перших етапах занять ми проводимо фрагментарні ігри, відпрацьовуємо окремі етапи уроку, а в 

кінці занять – комплексну дидактичну гру на весь урок, яка буде становити синтез відпрацьованих 
фрагментарних ігор. Такі заняття активізують пізнавальну сферу студентів, сприяють висвітленню ними 
не лише програмного навчального матеріалу, а й власного досвіду. 

Реалізація таких видів занять сприяє формуванню вміння застосовувати знання в нестандартних 
ситуаціях, знаходити оригінальні способи вирішення проблеми, використовувати інтуїцію, як складову 
частину творчості. 

На заняттях ми також використовуємо особисто-рольову форму організації  учбової діяльності 
студентів, яка базується на наступних принципах: 
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1. Поступова передача студентам функцій, які традиційно виконуються вчителем: контролюючих, 
оцінюючих, інформаційних, організаційних та інших. 

2. Кожен студент у процесі навчання повинен виконувати певну роль: лектора, доповідача, референта, 
консультанта, асистента та інші. 

3. Ці ролі закріплюються за студентами лише на певний час, потім вони обмінюються ролями.  
Отже, використання ділових ігор у навчальному процесі сприяє підвищенню інтересу до предмета, 

допомагає професійному становленню майбутнього вчителя. 
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Васильева Л.Я. Деловая игра в преподавании математики. 

В статье представлены рекомендации по использованию деловой игры в процессе преподавания 
методики математики. Автор детально анализирует поэтапное проведение игры и домашние задания в 

процессе ее подготовки. 

Vasyl’eva L.Ja. Business Game in Teaching Methodology of Mathematics. 

The article gives recommendation as for the use of a business game in teaching methodology of Mathematics. 
The author thoroughly analyses the realization of the game gradually and hometasks in the process of its 

preparation. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 
ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ 

У статті подається технологія особистісно орієнтованої освіти в професійній підготовці вчителя 
інформатики. Автор аналізує деякі особистісно орієнтовані технології. 

На сьогоднішній день багато дослідників у галузі професійної підготовки вчителя звертають увагу на 
необхідність технологічного підходу до навчально-виховного процесу в педагогічному вузі 
(О.С.Падалка, С.О.Сисоєва, О.М.Пєхота). С.О.Сисоєва визначає “педагогічну технологію як процес 
створення адекватної до потреб і можливостей особистості і суспільства теоретично обгрунтованої 
навчально-виховної системи соціалізації, особистісного і професійного розвитку та саморозвитку 
людини в освітній установі, яка в наслідок упорядкованих професійних дій педагога при оптимальності 
ресурсів і зусиль всіх учасників освітнього процесу, гарантовано забезпечує ефективну реалізацію  
свідомо визначеної освітньої мети” [1:261]. Характеризуючи особистісно орієнтовані педагогічні 
технології, О.М.Пєхота підкреслює, що “особистісно орієнтована освіта реалізується через діяльність, 
яка має не тільки зовнішні атрибути спільності, але й своїм внутрішнім змістом передбачає 
співробітництво, саморозвиток суб’єктів навчального процесу, виявлення їх особистісних функцій” 
[2:281]. 

Метою нашого дослідження є створення таких педагогічних умов, які б сприяли професійному 
саморозвиткові майбутнього вчителя інформатики в процесі його професійної підготовки. Однією з 
таких умов є впровадження у навчально-виховний процес технологій особистісно орієнованої освіти, 
теоретичною основою яких є наступні положення [3]. 

1. Щоб навчальний предмет став інструментом виховуючого впливу вчителя на особистість учня, він 
повинен бути засвоєний у якості такого. Для реалізації інструментально-педагогічної функції 
недостатньо орієнтування в предметі на пояснювально-репродуктивному або узагальнюючо-
проблемному рівнях. Особистісний підхід здатний реалізувати лише вчитель, який сам оволодів 
предметом на особистісному рівні, що виявляється у вільному володінні науковою інформацією з 
предмета, умінні виділяти суб'єктивний контекст історії науки (діяльність і особистість дослідника), 
бачити її ціннісні світоглядні і соціально-прогностичні висновки; вибирати такий спосіб викладання 
матеріалу, який найбільш цінний із педагогічної точки зору. 

2. Пріоритет педагогічних цінностей у свідомості майбутнього вчителя повинен проявлятися в його 
прагненні не тільки засвоїти зміст шкільного предмета, але і залучити інших людей до його розуміння, 
співпереживання, спільного осмислення. При вивченні матеріалу предметно-методичного курсу студент 
спочатку думкою, а потім вже реально орієнтується на партнера, учня. Діє установка: не тільки 
зрозуміти, але і пояснити; не тільки зацікавитися, але і зацікавити, зробити матеріал предметом 
спілкування, діалогу. 

3. Студента необхідно націлити на пошук зв'язку предметного матеріалу з різними цінностями 
людського буття, перетворення логічних структур науки у форми спільної діяльності, дослідницьких 
задач - у навчальні проблеми. "І найважливіше при цьому, що ця діяльність по перетворенню наукового 
знання в навчальне повинна виступити як засіб самореалізації, оскільки в протилежному випадку 
відчуженість учителя від викладання стає причиною відчуженості учня від навчання" [3:135]. 

4. У якості ефективного засобу підготовки вчителів до реалізації особистісного підходу в ході 
викладання спеціального шкільного предмета виступає виклад його змісту в контексті педагогічної 
задачі. Педагогічна задача в даному випадку - це модель особистісно орієнтованої навчальної ситуації, 
"занурюючись" у яку вчитель апробує деякі варіанти своєї професійної поведінки, виявляє ціннісні 
аспекти у матеріалі, що вивчається, визначає способи актуалізації особистісних функцій учня 
(смислотворчість, вибір, самооцінка й ін.), "програє" варіанти поведінки учнів у різних колізіях, учиться 
розпізнавати мотиви, рефлексувати власні дії та особистісні якості [3:136]. 

У процесі професійної підготовки вчителя інформатики ми застосовуємо наступні особистісно 
орієнтовані технології:  

1. Діалогово-проблемні лекції. За декілька днів до лекції студенти одержують конспект основних 
положень, що будуть розглянуті на лекції. На початку конспекту наводиться декілька проблемних 
питань, суперечливих цитат, які мотивують у студентів пізнавальний інтерес до досліджуваної проблеми. 
Студентам пропонується ознайомитися з конспектом лекції, подумати над поставленими питаннями. 
Лекція проходить у формі діалогу викладача зі студентами, обговорюються суперечливі положення, 
викладач пояснює складні або незрозумілі моменти, спільно зі студентами робить висновки. Протягом 



Вісник Житомирського педагогічного університету.Випуск 6. Педагогічні науки 

162 

лекції студенти доповнюють конспект, роблять у ньому необхідні нотатки. Наприкінці конспекту 
наводяться питання і завдання для самостійної роботи, яку повинен виконати студент після 
прослуховування даної лекції. Питання і завдання є проблемними, творчими, мають особистісно-
професійну орієнтацію. 

Досвід читання проблемно-діалогових лекцій, спостереження за студентами дозволяють нам зробити 
висновок про те, що в процесі проведення таких лекцій значно зростає пізнавальна активність студентів. 
Попереднє самостійне вивчення конспекту майбутньої лекції і активне обговорення основних питань із 
викладачем та товаришами сприяють розвитку самостійності професійного мислення, а надалі - розвитку 
навиків науково-дослідної діяльності. Проблемні питання і розглянуті на лекції педагогічні ситуації 
активізують аналітичну розумову діяльність студентів, підвищують рівень розвитку гностичних і 
проектувальних професійних умінь. Особистісно спрямований характер лекції формує у майбутніх 
учителів навички особистісно-професійної рефлексії. 

Водночас зростає рівень вимог до викладача, що читає таку лекцію. Крім глибоких професійних знань 
на рівні аналізу та узагальнення фактичного матеріалу, лектор повинен мати комунікативні та ораторські 
вміння, володіти особистісно орієнтованими технологіями навчання, мати педагогічну спрямованість на 
особистісно-професійний розвиток студентів і власний професійний розвиток. 

2. Активні форми проведення практичних занять. Метою таких занять є включення студентів у 
суб'єктну навчально-професійну діяльність. У своєму дослідженні ми використовували наступні активні 
форми практичних занять: моделювання фрагментів різних за метою уроків інформатики, імітаційно-
ділові ігри "Відкритий урок з інформатики", "Позакласний захід з інформатики", міні-конференції з 
проблем методики викладання шкільного курсу інформатики. 

Наприклад, імітаційно-моделююча гра "Відкритий урок з інформатики" проводиться наступним 
чином. До заняття між студентами розподіляються ролі: учитель, завуч, методист, інспектор управління 
освітою, учні класу, запрошені вчителі інформатики. До цього часу в студентів вже є досвід проведення 
уроків з інформатики (пройшла перша педагогічна практика), тому "вчитель" справляється зі своєю 
задачею досить успішно. Інтерес до уроку, який моделюється, підтримується рольовим статусом 
учасників гри. Після уроку кожний повинен висловити свою думку: "завуч" - оцінити 
загальнопедагогічні знання та вміння "вчителя"; "методист" - знання "вчителем" фактичного матеріалу, 
зміст та методику проведення уроку; "інспектор" - оцінити відповідність уроку загальним дидактичним 
вимогам; "вчителі інформатики" - висловити пропозиції щодо поліпшення вивчення даної теми; "учні" - 
проаналізувати взаємодію "вчителя" з дітьми, його комунікативні та організаторські здібності. 

Наш досвід проведення таких занять показує, що студенти з задоволенням включаються в гру, а після 
"уроку" найчастіше розгортається широка дискусія, під час якої піднімається багато проблемних питань 
методики викладання інформатики: як краще пояснити новий матеріал; як провести опит учнів; що є 
метою актуалізації опорних знань; як на уроці здійснювати мотивацію навчальної діяльності учнів тощо. 
Крім цього, і протягом моделювання уроку, і протягом його аналізу-обговорення можуть виникнути 
проблеми, пов'язані з комунікативними особливостями та уміннями студентів. Тут важливо звернути 
увагу студентів на можливість виникнення міжособистісних конфліктів між "вчителем" і "учнями" або 
"вчителем" і тими, хто аналізує його урок; запропонувати способи запобігання таких конфліктів. 

3. Домашні завдання дослідницького і творчого характеру: складання робочих програм учителя 
інформатики; розробка конспектів уроків, текстів самостійних, лабораторних і контрольних робіт і т.д.  

Особливу увагу ми приділяємо такому виду самостійної діяльності студентів, як складання 
конспектів уроків. Цей вид навчальної діяльності має ряд істотних особливостей. По-перше, це 
інтегрований вид діяльності: при складанні конспекту студенти інтегрують загальнопедагогічні, 
дидактичні і спеціальні знання, у процесі роботи над конспектом розвиваються їх гностичні, 
проектувальні і конструктивні вміння (уміння підібрати навчальний матеріал, спланувати свою 
діяльність і діяльність учнів та ін.). По-друге, це продуктивний вид діяльності: конспект - це продукт 
творчої роботи студента, він завжди унікальний. По-третє, написаний конспект уроку відображає 
особистість майбутнього вчителя. Перевіряючи складений конспект, викладач може оцінити як 
професійні знання та уміння студента, так і його особистісні якості (працьовитість, самостійність і 
критичність мислення, творчі здібності й ін.). Конспект уроку є загальним полем діяльності викладача і 
студента. При перевірці конспекту викладач у писемній формі відзначає позитивні і негативні сторони 
складеного конспекту, дає рекомендації по його поліпшенню. Думка викладача також суб'єктивна, як і 
самооцінка студентом свого конспекту. У процесі доробки конспекту студент може апелювати до 
викладача, обговорювати з ним можливі варіанти виправлення недоліків. Так починається суб’єкт-
суб’єктний діалог викладача зі студентом, що лежить в основі особистісно-орієнтованого підходу до 
процесу підготовки майбутнього вчителя. Тому що предмет діалогу (складений конспект) унікальний, 
діяльність викладача набуває індивідуального характеру. 

Прикладом завдання дослідницького характеру є міні-дослідження з однієї із проблем методики 
викладання інформатики. Приблизна тематика таких робіт наступна: цілі і задачі вивчення інформатики 
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в школі; безперервний курс інформатики в школі; дидактичні і педагогічні особливості уроку 
інформатики; курс інформатики та особистісно-орієнтована педагогіка; диференціація курсу 
інформатики; навчальні комп'ютерні середовища і концепція розвиваючого навчання; проблема вибору 
вивчення мови програмування ; питання теоретичної інформатики в шкільному курсі інформатики; 
вивчення нових інформаційних технологій; розвиток операційно-модульного мислення школярів у курсі 
інформатики; педагогічні можливості глобальних комп'ютерних мереж. 

Студенти повинні подати реферативний звіт з дослідження за наступною структурою: 1) план 
дослідження; 2) опис і постановка проблеми; 3) запропоновані шляхи вирішення проблеми (огляд 
науково-методичної літератури); 4) власне відношення до даної проблеми (висновки); 5) список 
літератури. 

Дане завдання спрямоване на формування навиків науково-дослідної діяльності, умінь бачити і 
формулювати проблеми, обгрунтовувати свою думку. 

Спостереження за студентами, проведені нами в процесі дослідницької роботи, свідчать, що 
впровадження особистісно орієнтованих технологій у процес професійної підготовки майбутнього 
вчителя інформатики сприяє підвищенню навчально-пізнавальної активності студентів, розвитку 
самостійності їхнього професійного мислення, формуванню індивідуального стилю навчальної і 
професійної діяльності. Навчання технологіям особистісно-орієнтованого підходу у викладанні курсу 
інформатики формує у студентів спрямованість на розвиток особистості учня і, відповідно, на власний 
особистісний розвиток. Моделювання та обговорення різних педагогічних ситуацій, вільний обмін 
думками, формулювання висновків розвивають у студентів навики аналітичної діяльності та професійно-
особистісної рефлексії. Таким чином, технології особистісно-орієнтованої освіти сприяють процесу 
професійного саморозвитку майбутніх учителів інформатики.  
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Тихонова Т.В. Технология личностно ориентированного образования в профессиональной 
подготовке учителя информатики. 

В статье представлена технология личностно ориентированного образования в профессиональной 
подготовке учителя информатики. Автор анализирует некоторые личностно ориентированные 

технологии. 

Tykhonova T.V. Technology of a Person Oriented Education in Professional Training of Teachers of 
Computer Stadies.. 

The article presents a technology of a person oriented education in professional training of teachers of computer 
science. The author analyses some person oriented technologies. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ФОРМУВАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В УЧНІВ 

На основі власного емпіричного дослідження пропонується система методичних рекомендацій щодо 
формування національних цінностей в учнів на уроках трудового навчання. 

Процес формування в особистості загальнолюдських цінностей, значущість та своєрідність 
педагогічної діяльності в умовах школи сьогодення вимагають від педагогічної науки досконалості 
підготовки вчителів, пошуку нових шляхів та педагогічних умов підвищення якості та професіоналізму 
майбутнього фахівця. 

Процес всієї системи освіти  в Україні залежить від якісних змін у підготовці вчителів. Це робить 
проблему підготовки майбутніх учителів особливо актуальною для сучасної теорії і практики навчання 
та виховання підростаючого покоління. Велике значення в цьому плані має і формування національних 
цінностей у майбутнього вчителя трудового навчання.  

Засоби формування національних цінностей в особистості в умовах педагогічного вузу дуже 
різноманітні. Це, по-перше, вивчення дисциплін гуманітарного блоку таких, як народознавство, 
релігієзнавство, історія України, українська і зарубіжна культура . По-друге, це виховні чинники : походи 
та екскурсії до краєзнавчих музеїв, музеїв мистецтва, зустрічі з працівниками народної культури. По - 
третє, це організація вечорів, присвячених  народним обрядам та традиціям. 

Але, перш за все, головним засобом все ж є праця, пов’язана з художньо-трудовою діяльністю. 
Оскільки діючі загальнолюдські цінності формуються значною мірою в процесі праці, то зародження 
саме національних цінностей починається в процесі художньо-трудової діяльності пов’язаної з 
вивченням народного мистецтва та його побуту. Створюючи предмети національної культури , людина 
створює сама себе. Як суб’єкт національного виховання та творчості людина сформувалася в процесі 
побутово–ужиткової трудової діяльності. Тому виховувати в особистості поняття про національні 
цінності, як духовні, так і матеріальні, треба, перш за все, через вивчення побутово–ужиткових традицій 
народу і трудову діяльність, що з цим пов’язана. Краса праці формує культуру особистості, перетворює 
працю у сферу задоволення її головних духовних потреб. Формування національних цінностей у процесі 
художньо-трудової діяльності припускає здійснення певних виховних дій, а не є простим автоматичним 
наслідком трудових умов. Кожний майбутній педагог має усвідомлювати їх та відчувати національні 
традиції предмета діяльності. Вплив національних цінностей повинен плануватися та програмуватися 
так, як планується та програмується послідовне опанування трудовими навичками та вміннями. Таким 
чином, учитель трудового навчання має великі можливості у формуванні системи національних 
цінностей, спрямованих на розвиток особистості. Слід відзначити, що підготовці майбутнього вчителя 
трудового навчання до формування національних цінностей учнів приділяється дуже мало уваги. 
Проведені нами дослідження свідчать про те, що формування національних цінностей у загальноосвітній 
школі , зокрема, на уроках з трудового навчання знаходиться на дуже  низькому рівні. Як правило, це 
вивчення деяких видів швів, що притаманні народній українській вишивці, її традиційне колористичне 
рішення, приготування деяких страв з національної кухні та невеликий відсоток занять, що відводитьcя 
на вивчення технології будь-якого одного виду народного ремесла. Таке становище, звичайно, не може 
задовольнити сучасну школу. 

У той же час, заняття з трудового навчання представляють дуже великий потенціал для формування 
національних цінностей школяра в процесі навчання. 

Про незадовільну підготовку вчителів праці до формування національних цінностей в учнів свідчать 
результати проведеного нами анкетування вчителів, які працюють у школах Бердянська, Бердянського 
району та Запоріжжя. На запитання: “Чи здійснюєте ви цілеспрямоване формування національних 
цінностей  на заняттях  з трудового навчання ?” - впевнено відповіли тільки 4%. Дати наукове 
визначення поняттю національних цінностей змогли лише 21%. А коли мова зайшла про способи 
формування національних цінностей у процесі художньо-трудової діяльності, основна частина 
респондентів змогла назвати тільки вивчення деяких візерунків з народної української вишивки або 
художньої обробки деревини, приготування деяких національних страв або художній розпис. 

Якою ж бідною була б наша національна культура, якби вона обмежувалася лише цими переліченими 
видами декоративно-прикладного мистецтва.         

На питання  про те, наскільки вчителі трудового навчання вважають себе теоретично підготовленими 
до формування національних цінностей на заняттях своєї дисципліни, були отримані такі відповіді: 
повністю готові – 2%, достатньо готові – 14%. 

Причину проблем, пов’язаних з недостатньою підготовленістю до формування національних 
цінностей в учнів на заняттях з трудового навчання, майже 50% респондентів бачать у недостатньому 
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рівні вузівської та довузівської підготовки, 27% – у недостатньому рівні самовиховання, останні 
вказують обидві причини. Ці ж опитані респонденти стверджують, що їм потрібна  психолого–
педагогічна та дидактична допомога в галузі формування національних цінностей. 

Найкращим та найефективнішим шляхом підвищення рівня підготовки вчителів трудового навчання 
до формування національних цінностей у школярів більша частина опитаних (83%) вважають за 
необхідне розвиток цих якостей у процесі вивчення в інституті спеціальних дисциплін відповідного 
напрямку. Крім того, близько 15% опитаних учителів вважають, що необхідно та доцільно було б 
удосконалити в цьому напрямі організацію та зміст педагогічних та технологічних практик. 

З вищевикладеного можна зробити висновок, що підготовка майбутніх вчителів трудового навчання 
до формування національних цінностей повинна носити цілеспрямований та безперервний характер. 
Досягти високого рівня підготовки майбутніх учителів трудового навчання (обслуговуючої та технічної 
праці) до формування національних цінностей в учнів на заняттях в школі можна, якщо спрямувати 
навчальний процес психолого–педагогічними шляхами, які забезпечують формування національних 
цінностей самих студентів у процесі вивчення саме ними в педагогічному вузі тих дисциплін, які 
пов’язані зі шкільною програмою трудового навчання, та виховують їхню готовність до формування 
національних цінностей  в учнів. 

Але, як свідчить досвід, формуванню національних цінностей у студентів під час їх навчання та 
вихованню в них готовності до формування в учнів системи національних цінностей в педагогічних 
вузах України не приділяється належної уваги. 

Студенти, навчаючись у педагогічних навчальних закладах, накопичують теоретичні знання та 
практичні навички  національного виховання учнів та формування  у них національних цінностей. Тому 
ми, за результатами досліджень, наполягаємо на поглибленні та поширенні одержаних знань та навичок 
у галузі формування національних цінностей за рахунок великих можливостей дисциплін, що 
вивчаються студентами спеціальності 7.010102  “Трудове навчання” (технічна  і обслуговуюча праця ). 

Як відомо, зараз головним завданням у справі формування національних цінностей в учнів є 
підготовка відповідних кадрів. Так, на індустріально-економічному факультеті Бердянського державного 
педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенка проведена значна робота у цьому напрямі. Ця робота 
здійснювалася на декількох  етапах  навчання, а саме на заняттях із спецкурсу макетування українського 
народного житла та оформлення його інтер’єру, під час виконання студентами курсової та дипломної 
роботи, проходження педагогічних і технологічних практик, участі в науково-дослідній роботі. 

Як показує наш досвід, великий вплив на формування національних цінностей у студентів – 
майбутніх учителів трудового навчання - та їх готовність до формування національних цінностей у своїх 
майбутніх вихованців, відіграє програма курсу макетування народного українського житла та 
оформлення його інтер’єру. Саме під час вивчення цієї дисципліни створюються найсприятливіші умови 
для досягнення поставленої мети. 

Розроблена нами програма курсу «Макетування народного українського житла та оформлення його 
інтер’єру» обсягом 100 годин (30 годин лекцій, 44 години лабораторних робіт та 26 годин семінарських 
занять) складається з пояснювальної записки, тематичного плану лекцій, орієнтовного переліку 
лабораторних робіт, переліку об’єктів, рекомендованих до макетування, переліку рекомендованої 
літератури. У пояснювальній записці наведена мета та головні завдання курсу, підкреслено його 
значення у фаховій підготовці майбутнього вчителя трудового навчання до професійної діяльності і, 
зокрема, до формування національних цінностей в учнів, вказано, які знання та вміння мають отримати 
студенти під  час його вивчення. Лекційний матеріал складається з тем, які включають в себе питання, 
спрямовані на формування національних цінностей в особистості  та готовності формувати такі цінності 
в інших (тематичний план лекцій наведено в таблиці № 1). 

Досвід проведення занять з курсу макетування народного українського житла та оформлення його 
інтер’єру показує, що найбільш ефективним у справі формування  системи національних цінностей  є 
науково обґрунтований підбір тем семінарських занять, на яких викладач може з’ясувати ступінь 
засвоєння теоретичних знань курсу та здатність студента застосовувати отримані знання в організації 
навчально-виховного процесу у галузях освіти. До того ж вдалий підбір лабораторних робіт у процесі 
вивчення курсу макетування є дуже доцільним у справі підготовки майбутніх учителів праці до 
формування національних цінностей у школярів. 

У зв’язку з цим нами були розроблені і успішно впроваджені в навчальний процес методичні 
рекомендації до виконання лабораторних робіт з технології макетування народного житла та оформленні 
його інтер’єру. Рекомендовані до виконання лабораторні роботи не тільки сприяють формуванню 
національних цінностей  самих студентів у процесі засвоєння ними теоретичних знань та надбання 
практичних умінь з технології макетування, але й спрямовані на підготовку їх до національного 
виховання учнів. 

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт складаються за єдиною схемою, 
включають мету роботи, короткі теоретичні відомості, зміст роботи та послідовність її виконання, 
матеріали, інструменти та пристрої, зміст звіту, контрольні питання та рекомендовану літературу. У 
таблиці № 2 приведені назви лабораторних робот та мета їх виконання. 
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Також слід відзначити, що теоретичні відомості курсу та виконані лабораторні роботи впливають 
одночасно як на формування національних цінностей самих студентів, так і на їх підготовку до 
формування цих цінностей у дітей. Це пояснюється тим, що художньо-трудова діяльність студента під 
час виконання лабораторних робіт носить пошуковий, творчий характер. Крім того, студенти самостійно 
повинні знайти відповіді на безліч практичних питань, пов’язаних із національними цінностями свого 
народу. 

У методичних рекомендаціях, розроблених нами для студентів, які виконують курсову чи дипломну 
роботу з макетування, також акцентується їх увага на необхідності планування шляхів формування 
національних цінностей в учнів. 

Студенти, які направляються для проходження педагогічної та технологічної практик, отримували 
індивідуальні завдання, пов’язані з національним вихованням або системою національних цінностей. 

На основі проведеного нами теоретичного та експериментального дослідження можна сформулювати 
рекомендації щодо підготовки майбутніх вчителів трудового навчання до формування національних 
цінностей учнів : 
ü перелік дисциплін, що складають навчальні плани, за якими навчаються студенти спеціальності 

7.010103 «Трудове навчання» (технічна і обслуговуюча праця), дає можливість формувати 
національні цінності  особистості під час художньо-трудової діяльності і цей їхній потенціал 
необхідно використовувати з метою вдосконалення підготовки вчителя трудового навчання; 

ü у технології організації професійної підготовки студента мають бути використані всі види 
аудиторної та позааудиторної діяльності, які виступають стимулом розвитку їх творчого 
потенціалу; 

ü розроблена нами і впроваджена у навчально–виховний процес методика підготовки майбутнього 
вчителя трудового навчання до формування національних цінностей учнів показала високий 
рівень ефективності та надійності.        

Таблиця 1   
Тематичний план курсу «Макетування народного українського житла та оформлення його 

інтер’єру» 
 

Кількість годин № 
п/п 

Тема лекції Питання програми 
Лекції Семін. 

1 Вступ. 
Національне 
виховання у 
сучасній школі 
на заняттях з 
трудового 
навчання. 

1.Мета, задачі курсу макетування народного українського 
житла та оформлення його інтер’єру. 
2.Місце курсу в організації навчально-виховного процесу у 
школі та шкільній програмі з трудового навчання. 
3.Основи макетування.  

2 2 

2 Основні етапи 
етнічної історії 
України. 

1.Український етнос у часі і просторі.  
2.Формування української народності і нації. 
3.Історичне районування України. 
4.Етнічний склад населення України.  

2 2 

3 Господарство 
населення 
України. 

1.Основні трудові заняття населення України та галузі 
господарства. 
2.Домашні промисли та ремесла. 
3.Допоміжні види господарської діяльності. 

2 2 

4 Поселення та 
житло українців. 

1.Основні зони поселень. Типи народного житла. 
2.Сільський двір. Будівлі господарського двору. 
3.Народне житло, його конструктивні особливості. 
4.Інтер’єр житла, його елементи та оздоблення. 
5.Обереги. 
6.Районування народного житла та його еволюція. 
7.Народна архітектура. 
8.Вивчення на уроках трудового навчання та креслення 
теми «Поселення та житло українців». 
9.Організація позашкільних занять з теми «Народне житло 
та його інтер’єр» 

6 4 
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5 Народне 
образотворче 
мистецтво. 

1.Народне пластичне мистецтво. 
2.Живопис і графіка в народному мистецтві. 
3.Семантика народних художніх образів. 
4.Українська символіка та священні знаки. 
5.Місце народного образотворчого мистецтва у шкільній 
програмі з трудового навчання. 

4 2 

6 Народний одяг 
українців. 

1.Формування традиційного одягу українців. 
2.Екскурс в історію українського народного костюма. 
3.Регіональні комплекти народного вбрання. 
4.Художні особливості українського костюма. 
5.Символіка у костюмі. 
6.Місце вивчення українського народного костюма на 
уроках з обслуговуючої праці. 

4 4 

7 Трудова 
обрядовість 
українців. 
Трудові свята. 

1.Свято першої борозни. 
2.Проводи на полонину. 
3.Свято першого снопа. 
4.Обжинки. 
5.Застосування народних обрядів та традицій в організації 
навчально-виховного процесу у школі. 

2 2 

8 Формування 
етнічного складу 
населення 
рідного краю. 

1.Зміни в розподілі краю протягом його існування. 
2.Основні етноси на території краю. 
3.Релігія як синтез культурних традицій краю. 

2 2 

9 Побутово-
традиційна 
культура 
народів, що 
населяють 
територію 
рідного краю 

1.Особливості традиційного житла народів рідного краю. 
2.Народний одяг населення рідного краю. 
3.Народна кухня як елемент побутової культури народу. 
4.Трудова обрядовість і господарські заняття населення 
рідного краю. 
5.Місце вивчення побутово-традиційної культури народів 
рідного краю на шкільних та позашкільних заняттях з 
трудового навчання. 

6 6 

 
 

Таблиця 2 
Програма лабораторних робіт з курсу «Макетування народного українського житла та оформлення 

його інтер’єру» 
 
№ 
п/п 

Назва лабораторної 
роботи 

Мета лабораторної роботи Кількість 
годин 

1 Розробка ескіза макета 
народного житла. 
Виготовлення його 
плану. 

1.Ознайомитись з методикою розробки ескізів макетів та 
креслення планів будинків. 
2.Набути практичних навичок у розробці ескізів  макета  
народного житла (зовнішнього його виду  і внутрішнього) 
та кресленні планів житла. 

4 

2 Розробка 
технологічних та 
інструкційних карток 
на виконання макета 
народного житла. 

1. Ознайомитись з  методикою розробки інструкційних та 
технологічних карток на виконання будь-якого виробу. 
2.Набути практичних навичок у розробці технологічних та 
інструкційних карток на виконання макета народного 
житла та елементів його інтер’єру. 

4 

3 Виготовлення стін 
макета народного 
житла. 

1.Ознайомитися з конструкційними особливостями 
народного житла обраного регіону України та його 
художнім оздобленням. 
2.Набути практичних навичок у виготовленні стін макета 
народного житла та освоєнні технології його художнього 
оздоблення. 

4 

4 Виготовлення  
елементів інтер’єру 
макета народного 
житла. 

1.Ознайомитись з особливостями оформлення інтер’єру 
народної хати обраного регіону України та технологією їх 
виготовлення. 
2.Набути практичних навичок  у виготовленні меблів, 

6 
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посуду, оберегів та інших елементів інтер’єру та освоїти 
технологію їх виготовлення. 

5 Виготовлення даху 
макета народного 
житла. 

1.Ознайомитися з конструктивними особливостями 
зведення  дахів житла обраного  регіону України та його 
оздобленням. 
2.Набути практичних навичок у виготовленні дахів макетів 
народної хати та освоїти технологію його оформлення. 

4 

6 Виготовлення 
господарських будівель 
сільського двору. 

1.Ознайомитись з конструкційними та художньо-
оздоблювальними особистостями споруд господарського 
двору обраного регіону України. 
2.Набути практичних навичок у виготовленні макетів 
господарських споруд сільського двору та освоїти 
технологію їх оформлення.  

6 

7 Виготовлення 
манекенів - 
«мешканців» 
народного житла. 

1.Ознайомитися з технологією виготовлення м‘яких ляльок 
та іграшок у техніці пластичного народного мистецтва. 
2.Набути практичних навичок та засвоїти технологію 
виготовлення манекенів чоловіка та жінки. 
3.Набути практичних навичок та засвоїти технологію 
виготовлення іграшок у техніці пластичного народного 
мистецтва. 

6 

8 Виготовлення 
народного одягу 
«мешканців» макета 
народного житла.  

1.Ознайомитися з комплексом народного одягу обраного 
регіону України та його художньо-конструкційними 
особливостями. 
2.Набути практичних навичок у виготовленні комплексу 
народного одягу обраного регіону України. 
3.Засвоїти технологію розкрою та художнього оздоблення 
комплексу народного одягу (жіночого та чоловічого). 

6 

9 Виготовлення макета 
огорожі сільського 
двору обраного регіону 
України. 

1.Ознайомитися з конструкційними особливостями 
зведення огорожі традиційного житла українців. 
2.Набути практичних навичок у виготовленні  макету 
огорожі сільського двору обраного  регіону України. 

2 

10 Остаточне оздоблення  
макета сільського 
двору, народної хати 
обраного регіону  
України та оформлення 
його інтер’єру.  

1.Ознайомитися з конструктивними особливостями 
розміщення господарських споруд  на сільському дворі  та 
розміщення елементів інтер’єру у народній хаті. 
2.Набути практичних навичок  у оформленні макету 
народного житла та двору відповідно до історико-
етнографічних особливостей обраного регіону України. 

2 

 
Матеріал надійшов до редакції 18.09.2000 р. 

Белова Ю.Ю. Подготовка будущин учителей трудового обучения к формированию национальных 
ценностей у учащихся. 

На основании собственного эмпирического исследования предложена система методических 
рекомендаций по формированию национальных ценностей у учащихся на уроках трудового обучения. 

 

Belova Ju.Ju. Future Labour Teachers’ Training to Formation of Pupils’ National Values. 

On the basis of the empirical investigation the author proposes a system of methodological recommendations for 
formation of pupils’ national values at the lessons of labour training. 

 

 

 



 
 

© Федоренко О.І., 2000 
 

169 

УДК 37.018.4 
О.І.Федоренко,  
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(Харківський навчально-методичний центр закладів освіти МВС) 

ФОРМУВАННЯ ЛОГІЧНИХ УМІНЬ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ 

На основі аналізу вітчизняної науково-педагогічної літератури та власного емпіричного експерименту 
здійснено розгляд проблеми формування логічних умінь як важливої складової системи базових умінь 

студентів педагогічного навчального закладу. 

В умовах демократизації суспільства, розбудови незалежної України, відродження національної 
культури та духовності особливого значення набуває проблема формування у людини фундаментальної 
особистісної якості - самостійності. Розв′язання цієї важливої задачі пов′язано з підвищенням освітнього 
і культурного рівня працівників, якості їх знань, що мають грунтуватися на розвиненому мисленні. У 
цьому зв’язку формування логічних умінь сприяє розвитку пізнавальної активності і самостійності, 
дозволяє здійснювати опосередковане пізнання шляхом міркування й побудови умовиводів.  

Формування логічних умінь здійснюється з метою оволодіння новими знаннями. Але важливими є не 
стільки знання самі по собі, скільки можливість, уміння використовувати їх для одержання нових знань. 
Знання, що одержуються шляхом умовиводу, здійснення логічних дій, у логіці називають умовивідними 
знаннями. Аналіз літератури показав, що процес їх одержання складається з таких компонентів: 
початкові (наявні) знання (поняття, судження), обгрунтовуючі знання (закони, правила, теореми і т.і.), 
логічні прийоми (аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, установлення причинно-наслідкових 
зв’язків, узагальнення), як результат – умовивідні знання. Умовивідні знання відображають процес 
міркування, одержання нових знань. 

Узагальнюючи визначення поняття “уміння” педагогами, психологіами, логіками (Ю.К.Бабанським,  
С.У.Гончаренком, Є.М.Кабановою-Меллєр, М.І.Кондаковою), ми вважаємо, що логічне уміння – це 
можливість успішно виконувати логічні дії (діяльність). При цьому на підставі відповідної обробки 
наявних суджень і понять (у відповідності з законами логіки) одержувати нове, більш глибоке знання. 
Нами було виділено логічні прийоми, варіативне застосування (перенос) яких є показником оволодіння 
логічними вміннями. 

Особливістю логічних умінь є те, що людина має не тільки вміти аналізувати, синтезувати, 
порівнювати, абстрагувати, узагальнювати, а й міркувати, робити умовиводи, встановлювати причинно-
наслідкові зв′язки між фактами, процесами, явищами і т.ін., відповідно до законів логіки. Тобто, 
умовивідні знання, процес їх отримання, вимагають сформованості логічних прийомів розумової 
діяльності і є критерієм засвоєння логічних умінь. 

Оскільки логічні вміння є результатом оволодіння логічними діями та операціями, то в процесі 
дослідження було розроблено спеціальну систему пізнавальних задач і завдань з логічним 
навантаженням, яка спрямована на формування вказаних умінь. Розроблена система задач і завдань 
призначена для формування і розвитку логічних умінь учнів, але використання системи завдань з 
логічним навантаженням можливе лише тоді, коли вчитель сам володіє логічними прийомами розумової 
діяльності. 

Незважаючи на те, що проблема формування різних умінь, у тому числі й логічних, у процесі 
розв’язання пізнавальних задач знайшла відображення в педагогічних дослідженнях і в педагогічній 
літературі, в масовій практиці школи формування логічних умінь через розв’язання пізнавальних задач з 
логічним навантаженням відбувається не достатньою мірою. Проведене анкетування 325 учителів 
м.Харкова зі стажем роботи в школі  від 3-х до 35 років дозволило зробити  висновки щодо застосування 
в практиці роботи школи логічних прийомів розумової діяльності та використання пізнавальних задач з 
логічним навантаженням. Аналіз анкетування дав такі результати:  формування логічних умінь вважають 
необхідним та важливим – 40,14 % опитуваних учителів; необхідність спеціальної  організації навчання з 
метою формування зазначених умінь – 38,7 %; необхідність вибору спеціальних задач і завдань з метою 
формування логічних умінь – 27,0 %; необхідність навчання логічним прийомам у процесі розв’язання 
спеціально підібраних задач з логічним навантаженням зазначили 34,7 % учителів. При цьому вважають, 
що формування логічних умінь сприятиме підвищенню якості знань – 54 %;  формування логічних умінь 
є необхідним для розвитку логічного мислення учнів – 49 % учителів; з метою розвитку і формування 
пізнавальної самостійності і активності учнів – 38 %; з метою навчання самостійному одержанню знань 
учнями – 26 %; з метою створення позитивної мотивації навчання – 14 % вчителів. На запитання анкети 
про навчання учнів логічним прийомам розумової діяльності на своїх уроках 57,5 % опитаних учителів  
дали негативну відповідь, 33,6 % відповіли, що застосування логічних прийомів має епізодичний, не 
цілеспрямований характер. 
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Аналіз 125 відвіданих уроків (з різних предметів) показав, що формування логічних умінь, 
цілеспрямоване навчання логічних прийомів відбувається не достатньою мірою або має епізодичний, 
випадковий характер. На  нашу думку, причини такого становища можуть бути різні, але однією з них є 
відсутність відповідної підготовки вчителів. 

Таким чином,   проблемі формування логічних умінь,  розробці нових підходів по використанню 
задач з логічним навантаженням у практиці школи приділено уваги недостатньо.  

Як відомо, оволодіння уміннями, зокрема логічними, можливе лише в процесі самостійної 
пізнавальної діяльності, що вимагає, з одного боку, відповідної організації навчально-пізнавальної 
діяльності учнів, з іншого, -  сформованості їх пізнавальної самостійності. Тобто, задача вчителя так 
організувати навчально-пізнавальну діяльність учнів, щоб включити їх у самостійне розв’язання  
пізнавальних задач і завдань з логічним навантаженням. Для цього самому вчителю необхідно мати 
певну підготовку: володіння матеріалом, методичну розробку, знання психологічних особливостей учнів 
і т.д. 

 Під час проведення  дослідження ми ставили за мету: 1) навчити учнів  логічних прийомів розумової 
діяльності; 2) розробити систему пізнавальних задач і завдань з логічним навантаженням, що вимагає 
самостійного застосування зазначених прийомів з метою формування логічних умінь учнів; 3) 
експериментально перевірити вплив сформованості логічних умінь на рівень сформованості пізнавальної 
самостійності школярів. 

Критеріями сформованості логічних умінь  виступають: умовивідні знання (варіативне застосування 
логічних прийомів з метою одержання нових знань) і пізнавальна самостійність (використання готових і 
конструювання нових моделей; якість одержаних знань (обсяг і міцність); рівень сформованості 
пізнавального інтересу і пов′язаного з ним пізнавального мотиву;  уміння розв′язувати пізнавальні задачі  
різного рівня складності; моделювання (використання готових моделей і побудова нових); критичність 
мислення. 

Організація експерименту передбачала різний ступінь навчання логічних прийомів  у різних класах.  
Е1 - в цих класах спеціально навчали  логічних прийомів з використанням системи пізнавальних 

задач і завдань з логічним навантаженням;  
Е2 - навчали прийомів, але без застосування системи пізнавальних задач і завдань; 
Е3 - увагу було приділено розв′язанню системи пізнавальних задач і завдань, але без спеціального 

навчання зазначених прийомів; 
К - у контрольних класах навчання велось традиційними методами без використання системи 

пізнавальних задач і завдань з логічним навантаженням й навчання логічних прийомів . 
Така організація експериментального дослідження ставила за мету з′ясувати ефективність 

формування логічних умінь у процесі розв’язання системи пізнавальних задач і завдань з логічним 
навантаженням і без її застосування, а також визначити вплив сформованості логічних умінь на рівень 
пізнавальної самостійності учнів. 

Під час проведення експерименту вивчався влив оволодіння логічними прийомами на якість знань 
учнів, зокрема, їх обсяг і міцність. Для цього використовувалось безпосереднє та відстрочене 
відтворення навчального матеріалу. Було встановлено, що знання одержані учнями шляхом застосування 
логічних прийомів запам’ятовуються краще і в більшому обсязі, ніж ті, які вчитель надає у готовому 
вигляді. 

Формування логічних прийомів відбувалось під час самостійного розв’язання системи спеціально 
підібраних задач і завдань з логічним навантаженням. Були підібрані задачі та завдання різного рівня 
складності: завдання, які вимагали дій по зразку (близький перенос прийомів); завдання, які вимагали 
застосування прийомів у подібних умовах (середнє перенесення прийомів); завдання, які вимагали 
використання прийомів у нових умовах (дальнє перенесення). 

У процесі експерименту було приділено увагу розвитку наукового мислення шляхом використання та 
побудови моделей під час розв’язання пізнавальних задач з логічним навантаженням, оскільки процес 
побудови моделі вимагає від учнів застосування майже всіх логічних прийомів (аналізу, синтезу, 
порівняння, абстрагування і т.ін.). Майже всі запропоновані задачі вимагали побудови моделі (малюнка, 
схеми, графіка тощо). 

Таким чином, як показав проведений експеримент, формування логічних умінь вимагає спеціальної 
організації навчально-пізнавальної діяльності учнів і відповідної підготовки вчителя, спрямованої на 
включення в процес навчання системи пізнавальних задач і завдань з логічним навантаженням. Разом з 
тим, організація навчання повинна передбачати формування мотиваційної сфери учнів (мотиви, потреби, 
інтереси), розвиток логічного мислення (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, абстрагування, 
встановлення зв’язків і т.і.), навчання методів наукового пізнання (моделювання).  

Така організація навчально-пізнавальної діяльності учнів, за даними проведеного експерименту, 
сприяє формуванню логічних умінь учнів і формуванню пізнавальної самостійності як якості  їх 
особистості. 
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У процесі проведення експерименту було визначено, що оволодіння логічними прийомами розумової 
діяльності відбувається під час самостійного розв’язання пізнавальних задач і завдань з логічним 
навантаженням.  Це позитивно впливає на якість одержаних знань, зокрема на їх обсяг і міцність у 
групах Е1 (в середньому на 50,4 %); підвищує інтерес до процесу пізнання; сприяє формуванню 
позитивної, стійкої і усвідомленої мотивації навчання (приблизно на 46,2 %). Засвоєння логічних 
прийомів позитивно впливає на розвиток логічного мислення (міркування, встановлення причинно-
наслідкових зв’язків (на 58,1 %), аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення, обгрунтування 
(в середньому на 63,8 % та ін.). Сформованість логічних умінь впливає на розвиток наукового мислення 
(моделювання) приблизно на 51,5 % та критичність мислення на 49,4 %. 

Одержані результати дають підстави для висновку, що формування логічних умінь учнів відбувається 
більш ефективно за умови спеціальної організації навчально-пізнавальної діяльності учнів і вимагає 
відповідної професійної підготовки вчителя. Організація навчальної діяльності передбачає самостійне 
розв’язання системи пізнавальних задач з логічним навантаженням. Включення в навчальний процес 
зазначеної системи задач також сприяє формуванню пізнавальної самостійності учнів.  

 Таким чином, певна організація процесу навчання спрямована на формування логічних умінь учнів і 
відповідна професійна підготовка вчителя сприяє підвищенню ефективності і якості засвоєння знань.   
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Федоренко Е.И. Формирование логических учений в процессе профессиональной подготовки будущих 
учителей. 

На основании анализа отечественной научно-педагогической литературы и собственного 
эмпирического эксперимента осуществлено рассмотрение проблемы формирования логических умений 
как важной составляющей системы базовых умений студентов педагогического учебного заведения. 

Fedorenko O.I. Formation of Logical Skills in the Process of Teachers’ Professional Training. 

The article considers the problem of formation of logical skills as an important part in the system of basic skills 
of students at a pedagogical training institution on the basis of Ukrainian scientific pedagogical literature 

analysis and the empirical experiment. 
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ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗАСОБАМИ НОВІТНІХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 

Автор розглядає специфіку введення сучасних інформаційних технологій у зміст професійно-педагогічної 
підготовки студентів під час викладання дисциплін машинознавчого циклу. 

Одним з основних напрямів у реалізації програми “Україна XXI століття. Державна національна 
програма “Освіта” названа підготовка нової генерації педагогічних кадрів від вихователя дитячого садка 
до викладача вищого навчального закладу, підвищення їх професіоналізму на всіх рівнях. Серед 
основних завдань  основоположним є підвищення рівня освіти та вдосконалення якості навчання за 
рахунок інтенсифікації  навчального виховного процесу на основі новітніх інформаційних технологій 
навчання. Нові інформаційні технології (НІТ) становлять комплекс навчальних і навчально-методичних 
матеріалів, технічних та інструментальних засобів, обчислювальної техніки навчального призначення, а 
також систему наукових знань про роль і місце обчислювальної техніки в процесі навчання основам 
наук, про форми і засоби їх застосування  з метою вдосконалення роботи викладачів і студентів. 

Широке впровадження нових інформаційних технологій у навчальний процес  породжує ряд проблем, 
що відносяться до змісту, методів, організаційних форм і засобів навчання гуманізації освіти, інтеграції 
навчальних предметів. Ці положення однаковою мірою відносяться і до процесу вивчення  дисциплін 
машинознавчого циклу.  

Інформатизація суспільства, становлення інформаційної технології є однією із загальних рис і 
закономірностей сучасного науково-технічного прогресу, коли в новітніх знаряддях праці і технологіях 
матеріалізуються принципово нові  форми руху матерії, що якісно відрізняються від традиційних. До 
таких принципово нових технологій належать: інформаційна технологія, електронізація науки і 
виробництва, машинобудування,  атомна енергетична технологія, біотехнологія і т.п. 

У великій дидактиці Я.А.Коменського, написаній у 1657 році, про вивчення основ виробництва 
сказано: “Природа розпочинає свою перетворюючу діяльність з найзагальнішого і закінчує 
найспеціальнішим..., виводить все з основ, незначних за змістом, але могутніх за внутрішньою силою... 
Загальна освіта повинна вчити всіх усьому..., в небагатьох словах може бути розкрито зміст багатьох 
речей”. 

У розвитку педагогіки (50 рр. XXст.) з’являються принципово нові поняття – інформаційна, 
електронна і комп’ютерна технології навчання, “комп’ютерне навчання”, “кібернетична педагогіка”. Без 
тлумачення змісту і структури цих понять, їх наукового і практичного значення не може бути 
реалізована концепція нової педагогіки і методики навчання дисциплін машинознавчого циклу 
кібернетичного періоду їх розвитку – нового етапу в їх русі, коли висувається досвід учителів - 
новаторів. 

Кібернетика – це наука про загальні закони управління безлічі взаємопов’язаних об’єктів, кожний  з 
яких здатен сприймати, запам’ятовувати і переробляти інформацію, або, інакше кажучи, – наука про 
загальні закони одержання, збереження, передачі і переробки інформації; як самостійна наука, 
кібернетика формувалась в зв’язку з утворенням і розвитком електронно-обчислювальної техніки (ЕОТ). 

Зараз з кібернетики виділилися конкретні науки: педагогічна кібернетика, технічна кібернетика, 
економічна кібернетика та ін. 

Педагогічна кібернетика – це наука про оптимальне управління навчально – виховним процесом,  
педагогічними системами; технологія навчання на основі кібернетичного підходу з використанням 
електронно – обчислювальної техніки.  

Інформація, починаючи з середини ХХ століття, розглядається в широкому розумінні як 
загальнонаукове поняття, вона включає обмін відомостями між людьми, людиною і автоматом, між 
автоматами, системами; обмін сигналами в тваринному і рослинному світі; генетичну інформацію. 

Теорія інформації поряд з теорією алгоритмів, теорією оптимального управління, теорією 
розпізнавання образів складає ядро кібернетики і вивчається математичними засобами передачі 
інформації, виміру її кількості.  

Інформаційна технологія – поняття, що набуло особливого значення і сучасного змісту в 70-80рр. 
нашого сторіччя як технологія обробки, перетворення, передачі інформації, технологія створення 
обчислювальної техніки, мереж систем, систем штучного інтелекту, програмних засобів і т.д. 
Інформаційна технологія передбачає створення баз знань, вона істотно підсилює творчі можливості 
кожного члена суспільства, відкриває великі можливості перед безупинною освітою і самоосвітою 
людини. 
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Нова інформаційна технологія навчання – нова методологія і технологія навчально-виховного 
процесу з використанням новітніх електронних засобів навчання  і, в першу чергу, ЕОМ. 

Нові інформаційні технології, основу яких складає ком’ютерна техніка, програмне забезпечення, 
дають можливість внести докорінні зміни у зміст, організаційні форми, засоби навчання у вищих 
навчальних закладах освіти. Окрім корисних змін процесу навчання , НІТ можуть сприяти докорінним 
змінам в освіті і засобам управління нею. 

Для успішного застосування НІТ при вивченні навчальних дисциплін та виконанні курсових та 
дипломних робіт з машинознавства  студентам вищих навчальних закладів необхідно внести зміни в 
методику навчання конкретним предметам з метою використання тих переваг новітніх інформаційних 
технологій, що дають можливість засвоєння знань, умінь і навичок на найвищому рівні, забезпечують 
інтеграцію знань різних машинознавчих дисциплін, які входять до блоку спеціальних дисциплін,  
сприяють розкриттю  потенціалу інженерних наук, фундаменталізації знань -  забезпечують практичну 
спрямованість навчальних дисциплін, у цьому випадку – машинознавства і основ виробництва. 

З початком першої промислової революції (XVIII ст.), коли виробництво відчуло потребу в масовій 
підготовці робітничих кадрів, а технічні засоби праці стали надто різноманітними і малодоступними для 
вивчення в школі, проблема розробки наукових підходів до цієї справи постала дуже гостро. 

Саме в цей період виразно намітились два підходи до вивчення основ виробництва. Перший з них, що 
отримав назву ремісничого, передбачав вивчення лише одного ремесла, тобто ґрунтувався, за сучасною 
технологією, на ранній стадії спеціалізації.   Це давало змогу досить швидко набути високої кваліфікації 
в певному виді діяльності, навіть під час навчання. Інший підхід, що отримав назву політехнічного і 
набув помітного поширення, ґрунтувався на тезі про те, що під час навчання молодь повинна вивчати 
теоретично  і практично лише основні види трудової діяльності. З’являється можливість перекваліфікації 
працівників. 

Вивчаючи дисципліни інженерного циклу, ми знайомимося з без граничною кількістю конкретних 
процесів, матеріальних засобів і закономірностей, що викликає потребу диференціації змісту навчальних 
предметів залежно від цілей і завдань вищого навчального закладу при підготовці фахівця. 

Рухомою силою розвитку є суперечності, що для дослідника виступають як факти, що не вкладаються 
в межі існуючих знань. Ці факти виявляються на межі знань і визначають предмет дослідження. Для 
розв’язування суперечностей необхідно вийти за межі існуючих знань. Пошук об’єктивної істини минає 
складний шлях і “завершується” утворенням теорії. Теорії найбільш повно відбивають дійсність, що 
являється вищою формою організації наукових знань. У становленні теорії істотну роль відіграє 
лабораторна робота і не менш важлива роль належить теоретичним узагальненням. 

Шлях дослідження становить рух у лабіринті невідомого із несподіваними проривами вперед, 
відступами, виходами вбік. 

Як і у випадку наукового пізнання, будемо виходити з того, що на час вивчення спеціальних 
дисциплін у свідомості студентів накопичено певний обсяг знань про природу і суспільство. На межі цих 
знань знаходиться нульовий рівень, на якому можна відмітити область знань, що є вихідною позицією 
для вивчення спеціальних дисциплін. У процесі вивчення цих дисциплін можуть бути деякі відхилення, 
зумовлені різноманітними чинниками – як змістом матеріалу, так і методикою навчання. Для вирішення 
цих проблем необхідно визначити шляхи. Наприклад, одним із шляхів може бути введення понять, 
вивчення різноманітних процесів виробництва та залежності способів обробки матеріалів від роботи 
робочих органів машини чи редукторів, з опорою на репродуктивне мислення, а іншим – проблемно-
пошуковий  шлях вивчення конкретних  видів навантажень, процесів.  

Необхідно орієнтуватися на побудову навчального матеріалу і на можливість формування у студентів 
системних і методологічних знань. 

Треба відзначити принципову відмінність принципу систематичності від принципу послідовності 
знань.  Принцип систематичності навчання віддзеркалює здебільшого діяльність викладача в 
навчальному процесі. Він вимагає, щоб знання і вміння формувалися в порядку і в логічних зв’язках. Цей 
принцип реалізується у змісті програм спеціальних дисциплін і підручників, методичних рекомендацій 
щодо виконання лабораторних робіт, курсових  та дипломних робіт, вимагає певного порядку щодо 
планування навчального матеріалу, при виборі засобів навчання. Принцип систематичності знань 
орієнтується на результат навчального процесу; інакше кажучи, він відбиває ціль навчання і відповідає 
на питання: якими повинні бути знання студентів .  Знання мають засвоюватися в системі, адекватній 
системі  наукової теорії, а не обмежуватися знаннями окремих понять і законів, вони повинні підлягати 
певній ієрархії і логічним зв’язкам. 

Знання про світ і засоби діяльності накопичуються в процесі навчання, Проте ці знання можуть 
формуватися у вигляді уявлень, а в засобах діяльності будуть відсутні методологічні знання. У такому 
підході проглядається сходження від чуттєвого до абстрактного, але відсутні теоретичні узагальнення, 
штучно розривається чуттєве і раціональне в пізнанні. Засвоєння ж поняття включає в себе не тільки 
шлях від одиничного і часткового до їх узагальнення, але й зворотний: сходження від абстрактного до 
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конкретного. Інакше кажучи, поняття може формуватися тільки крізь теоретичні узагальнення, коли 
здійснюється перехід від живого споглядання до абстрактного мислення і від нього до практики. Такі 
переходи формально не виводяться, проте вони необхідні як для формування системних знань, так і для 
усвідомлення самого процесу пізнання. У процесі засвоєння змісту ці переходи здійснюються у процесі 
розв’язку проблемних ситуацій, коли застосовуються знання про виробництво. 

Необхідність формування методологічних знань у студентів достатньо обґрунтована, проте в змісті 
спеціальних  дисциплін, у традиційній методиці і практиці навчання цим питанням приділяється 
недостатня увага. 

Необхідно здійснювати процес навчання відповідно до циклу експериментального і теоретичного 
пізнання, знайомити студентів з методологічними ідеями виробництва і основним закономірностям його 
розвитку.  
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РОЗРОБКА СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ З ЕСТЕТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ 

На основі власного науково-педагогічного досвіду розглядається проблема формування професійних 
умінь майбутніх педагогів у контексті їх естетичного наповнення. 

Сучасні вимоги, що висуваються  до поліпшення трудової, художньої освіти та естетичного 
виховання молоді,  стали об'єктивною умовою переходу на більш високий рівень розвитку архітектури 
шкільних будівель, які повинні стати центром формування творчої особистості учнів. Важливою 
складовою частиною архітектурної споруди, яка впливає на людину, є інтер'єр. Шкільний інтер'єр 
організує поведінку школяра, впливає на його психічний настрій, формує естетичний смак і оцінки. 
Психологами доведено, що в процесі багаторазового і одноманітного звернення до спостереження 
естетичних об'єктів навчальних приміщень затушовуються їх естетичні властивості, емоційні процеси 
стають менш глибокими, виникає стереотипізація відношення й оцінки об'єкта. У той же час 
багаторазове сприйняття об'єкта, не байдужого  людині, не викликає у неї відчуття нудьги, 
одноманітності ситуації. Тому важливим принципом виховного впливу на особистість учня естетики 
шкільного інтер'єру повинен стати принцип творчого й естетично змістовного включення учня в процес 
його оздоблення. Естетична організація шкільних приміщень сполучає професійно виконані твори з 
результатами повсякденної діяльності колективу учнів і вчителів. Тому підготовку майбутніх учителів до 
естетичної організації шкільних приміщень ми розглядаємо як  невід'ємну частину професійної 
підготовки спеціалістів. 

У процесі розробки апарата діагностики рівня готовності майбутніх учителів трудового навчання до 
створення естетичного середовища в шкільних приміщеннях нами висунуто професійно-процесуальні 
критерії готовності, які покликані відбити якість, доцільність, оригінальність використання теоретичних 
знань на практиці; характер засвоєності і інтеграції знань, умінь і навичок; ступінь професіоналізму 
студента в естетико-педагогічній діяльності. Одним із показників цієї групи критеріїв виступає 
сформованість умінь і навичок з організації навчально-виховної діяльності по естетизації шкільних 
приміщень 

 Для того, щоб визначити, сукупність яких якостей, властивостей, характеристик визначає професійну 
готовність учителя до означеної діяльності, необхідно знати реальну структуру загальної  педагогічної 
діяльності вчителя.  

Діяльність педагога, як і будь-який інший вид діяльності, включає в себе ті основні компоненти, які 
описуються у загальній теорії діяльності. За визначенням О.М.Леонтьєва, “людська діяльність не існує 
інакше, як у формі дій або ланцюга дій...” [2:104]. Дія розглядається  як процес підпорядкований 
усвідомленій, суб’єктивно визначеній меті. А.І.Щербаков  стверджує, що дії суб'єкта праці виступають 
як “динамічні, психологічні утворення, які детермінуються перспективними і оперативними цілями, 
соціальними зв’язками й ставленням до дійсності” [10:7].  

У світлі концепції загальної будови діяльності О.М.Леонтьєва, В.Г Боброва та Н.Н.Кузьмін дають три 
різні визначення вміння, що характеризують три рівня його розвитку: 

це процес, це окрема діяльність, що входить у склад спеціальної діяльності людини;  
це складне, стале утворення, сплав системи знань і навичок, це засіб діяльності людини;  
це психічна властивість особистості, це внутрішня здатність найбільш успішного виконання 

діяльності [9:8]. 
Л.Б.Ітельсон розглядає вміння не як просте повторення минулого досвіду, а як перенос дій у змінені 

умови. Звідси виступають характерні особливості  вміння як процесу: навмисність здійснення дій; 
єдність інтелектуальних, перцептивних і практичних дій; нестереотипне, творче використання знань; 
узагальненість.  

Майбутній учитель у процесі навчання повинен оволодіти низкою педагогічних умінь, які Л.Ф.Спірін 
розглядає як складне психологічне утворення, що об'єднує професійно-значущі особистісні якості й 
навички з розумовими й практичними діями, які забезпечують успіх у навчально-виховній діяльності 
[7:74].  О.О.Абдуліна під педагогічними вміннями розуміє володіння засобами й прийомами навчання та 
виховання, що базуються на усвідомленому використанні психолого-педагогічних і методичних знань. 

Виділяючи основні напрями в роботі вчителя-вихователя, О.О.Абдуліна дає наступну класифікацію 
вмінь: 

− вміння організації навчального процесу й керівництва діяльністю школярів; 
− вміння організації виховної роботи з учнями і керівництва їх самовихованням; 
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− вміння вести політико-просвітницьку роботу серед населення і пропагувати педагогічні знання; 
− вміння вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду, аналізу й узагальнення 

власного досвіду; 
− вміння й навички в галузі самоосвітньої роботи [1:81]. 
Виходячи з аналізу структури, напрямів і етапів реально існуючої професійної діяльності вчителя, 

Н.В.Кузьміна виявила компоненти загальної структури цієї діяльності: конструктивна, комунікативна і 
організаційна діяльність, які зумовили для деяких авторів і класифікацію вмінь. Наприклад, 
С.І.Кісельгоф дає доволі великий перелік умінь, групуючи їх за видами: конструктивні, організаційні, 
комунікативні. 

В.Г.Боброва та Н.Н.Кузьмін вважають, що при визначенні змісту педагогічних умінь необхідно 
виходити з аналізу самої діяльності вчителя і виявлення тих базових умінь, які визначають готовність 
учителя виконувати свої функції на високому професійному рівні, який забезпечує успішне вирішення 
основних навчально-виховних задач. Тому вони  виділяють спеціальні вміння, які витікають із природи 
певної навчальної дисципліни, необхідні для більш глибокого вивчення наук своєї спеціальності; 
загальні професійно-педагогічні вміння, які поділяються на основні  (дидактичні, психологічні, 
організаційні, суспільно-політичні, просвітницькі) та додаткові  (праксичні, спортивні, художні); 
особистісні вміння ,серед яких виділяються якості особистості майбутнього вчителя  (емоційно-
моральні, вольові, інтелектуальні) та педагогічні здібності (дидактичні, комунікативні, організаційні, 
експресивні)  [9:18]. 

Сучасну точку зору на педагогічні вміння висловлює В.М.Миндикану, наголошуючи, що в умовах 
зміни вимог до характеру знань і вмінь, швидкого зростання наукової інформації, перебудови змісту й  
методів навчання в цілому, формування технології навчання, розвитку творчих засад важливого значення 
набуває  “не стільки озброєння вчителя знаннями й формування вмінь педагогічної діяльності, скільки 
методика виконання дій, тобто технологія реалізації цих знань і умінь на практиці” [4:101]. 

Професійна діяльність педагога, з точки зору В.А.Сластьоніна, може бути розкрита не менш як на 
трьох рівнях аналізу. Соціально-педагогічний аналіз характеризує педагогічну діяльність як одну з 
надзвичайно важливих різновидів соціальної діяльності. Психолого-педагогічний аналіз, спрямований на 
визначення її структурних компонентів, розкриття тих особистісних факторів і внутрішніх механізмів, 
без яких неможливе здійснення педагогом своїх суспільних і професійних функцій. Конкретно-
методичний аналіз, пов'язаний із самим змістом діяльності вчителя, із вичленовуванням тих знань, умінь 
і навичок, які повинні бути сформовані у педагога певної спеціальності [5:18]. У процесі підготовки 
майбутніх учителів трудового навчання до створення естетичного середовища в шкільних приміщеннях 
нами проведено конкретно-методичний аналіз діяльності педагога в означеному напрямі. Особливу увагу 
ми звернули на структуру і зміст необхідних умінь. У процесі визначення основного змісту естетико-
педагогічних умінь, необхідних учителям трудового навчання для організації навчально-виховної 
діяльності з естетичного оздоблення навчальних приміщень, ми йшли двома шляхами. По-перше, на  
основі функціонального аналізу основних напрямів естетико-педагогічної діяльності по оздобленню 
шкільних приміщень виявили основні групи вмінь, які складають базу, основу для ефективного 
виконання означеної діяльності. По-друге, виявили основний зміст професійних умінь по естетизації 
оточуючого середовища, що формуються у студентів інженерно-педагогічного факультету. Зміст їх 
обумовлено цілями підготовки  майбутніх учителів трудового навчання до навчально-виховної 
діяльності з естетичної організації шкільних інтер'єрів. 

Естетико-педагогічні вміння, як структурні утворення особистості, що об’єднують професійні знання 
і навички зі складними розумовими й практичними діями, формуються у діяльності, яка моделює 
реальну діяльність вчителя. Для ефективного керування підготовкою студентів до створення естетичного 
середовища в шкільних приміщеннях нами виділено обов’язковий мінімум типових і нестандартних 
професійних задач, що складають специфіку означеної діяльності, і перетворено їх у задачі навчальні.  

Реалізація цих задач під час навчально-виховного процесу на інженерно-педагогічному факультеті 
перетворює теоретичні знання в інструмент професійної діяльності вчителя трудового навчання по 
естетизації шкільних приміщень, озброює студентів естетико-педагогічними вміннями, формування й 
функціонування яких здійснюється на основі практичного досвіду, представленого у знаннях і навичках. 
Продуктивність цього процесу залежала від особистісних характеристик студентів та від системи 
професійної підготовки майбутнього вчителя. Причому, ця підготовка велась не за окремим планом, а 
виступала органічною складовою частиною педагогічного процесу  на факультеті. Тобто формування 
вмінь з естетико-педагогічної діяльності відбувалося в процесі активної участі студентів у лабораторних, 
семінарських, практичних заняттях та позааудиторних заходах; апробація вмінь і навичок відбувалася в 
процесі проходження технологічних, педагогічних (безвідривних та планових) практик у школі, 
професійно-технічних училищах, позашкільних навчальних закладах. 

С.Д.Максименко та О.М.Пелех формулюють загальні положення, що мають методологічне значення 
у теоретичному аналізі проблем готовності випускника вищого педагогічного навчального закладу до 



Дубовик Л.П. Розробка структури і змісту професійних умінь майбутніх учителів трудового навчання з 
естетизації навчальних приміщень  

 177

педагогічної діяльності. По-перше, цілі, зміст, форми, методи й засоби професійно-педагогічної 
діяльності виробляються в процесі громадсько-педагогічної практики. “Виконувані вчителем професійні 
функції визначаються тими завданнями, які суспільство ставить перед школою”, - наголошують 
дослідники [3:69]. Успішність виконання цих функцій учителем залежить від повноти оволодіння ним 
змістом і формами педагогічної діяльності. По-друге, предметом позачергової професійної уваги вчителя 
є організація активної діяльності учнів, аналогічної до тієї, у процесі якої вироблявся соціальний досвід 
людства. Ця  “надзадача”  педагогічного процесу, що відповідає принципу діяльності, визначає  “зміст 
тих різноманітних функцій, які повинен здійснювати шкільний педагог”. По-третє, в основі діяльнісної 
структури педагогічної діяльності лежать центральні і системоутворюючі відношення  “вчитель –учні”. 
Предметна діяльність і спілкування (“суб’єкт – об’єктні” і  “суб’єкт –суб'єктні” відношення) є двома 
фундаментальними сторонами людського буття (за Б.Ф.Ломовим). Специфічною особливістю 
вчительської діяльності виступає те, що педагог є учасником і організатором взаємодії та комунікації у 
системі “вчитель – учні” [3:70]. 

Діяльність учителя Ю.Н.Кулюткін та Г.С.Сухобська також розглядають як процес  рефлексивного 
управління “іншою” (учнівською) діяльністю, центральною ланкою якого є постановка учня в позицію 
активного суб'єкта своєї власної навчально-трудової діяльності. 

Необхідною умовою ефективного функціонування механізмів педагогічного процесу  (відносин в 
системах  “педагог – учні”, “вчитель – учень”, “педагог – батьки”) є комунікативні вміння вчителя, які 
впливають на якість навчально-виховної роботи вчителя по естетизації шкільного середовища. 
Критеріями сформованості комунікативних умінь у діяльності по створенню естетичного середовища в 
шкільних приміщеннях ми виділили: вміння керувати спілкуванням учнів з приводу естетики 
оточуючого середовища; вміння розуміти естетичні почуття і емоції, мотиви й інтереси, що 
розкриваються у спілкуванні в процесі діяльності по естетизації шкільних приміщень. 

Комунікативні вміння органічно пов'язані з організаційними. На практиці вони значною мірою 
перетинаються і взаємообумовлюються. Ю.М.Ємельянов, Л.Д.Кудряшова, Л.І.Уманський, 
Б.О.Федоришин розуміють під організаційними вміннями вміння впливати на людей з метою успішного 
вирішення ними певних задач, вміння оперативно розбиратися у ситуаціях, що склалися, вміння 
спрямовувати взаємодію людей у необхідне русло. 

У дослідженнях О.О.Абдуліної, організаційно-педагогічні вміння вчителя розглядаються у більш 
широкому плані. Вона відмічає, що виконання основних соціальних і професійних функцій вчителя 
охоплює такі види діяльності, як навчальна робота, пропаганда педагогічних знань серед населення, 
вивчення і узагальнення педагогічного досвіду, аналіз власної діяльності, організація самоосвіти. 

 У процесі навчальної, позааудиторної (участь у організації і проведенні заходів естетико-
педагогічного спрямування), суспільно корисної (естетична організація навчальних приміщень та 
впорядкування території інженерно-педагогічного факультету) діяльності, проходження педагогічної 
практики у студентів формуються організаторські вміння, які відбиваються у стилі і засобах керування 
колективом учнів у процесі естетизації шкільних приміщень. До них відносимо вміння використовувати 
різноманітні організаційні форми, методи і прийоми навчально-виховної діяльності по створенню 
естетичного середовища в шкільних приміщеннях, залучення учнів до сприйняття естетичних об'єктів 
довкілля, до висловлювання своєї естетичної оцінки, обгрунтування естетичних суджень, до виявлення 
естетичних здібностей через естетичну діяльність; вміння регулювати й контролювати процес естетичної 
діяльності учнів у відповідності з виховними задачами у конкретній педагогічній ситуації. 

Проголосивши головним призначенням системи підготовки вчителя –формування системи 
компонентів особистості студента, необхідних для ефективного формування особистості школяра, 
С.М.Глазачев і В.С.Ільїн визначили вміння, якими повинен володіти майбутній учитель. Стрижневими, 
системоутворюючими вміннями, на думку вчених, є вміння вивчати особистість і колектив, ставити 
конкретні задачі їх розвитку на певних етапах навчально-виховного процесу; вміння відбирати, 
конструювати і реалізовувати систему засобів, необхідну і достатню для розвитку всіх школярів; 
виміряти досягнуті результати розвитку особистості; знаходити причину невідповідності між 
досягнутими та поставленими цілями. Аналіз змісту, форм, структури діяльності вчителя трудового 
навчання по створенню естетичного середовища в шкільних приміщеннях дозволив виділити коло 
аналітичних, проектувальних і конструктивних умінь, якими він повинен володіти. 

Серед аналітичних виділяємо вміння аналізувати задачі естетичного, трудового, морального 
виховання, які можна реалізувати в процесі створення естетичного середовища в шкільних приміщеннях; 
аналізувати навчальний матеріал з креслення, трудового навчання, основ дизайну і виявляти в його змісті 
естетичні елементи; сприймати, аналізувати і естетично оцінювати об'єкти оточуючого середовища, 
аналізувати естетичну діяльність дітей, її можливості у формуванні естетичної свідомості, виявляти її 
позитивні моменти та недоліки й помилки. Проектувальні вміння спрямовано на визначення шляхів 
залучення учнів до розробки і реалізації проектів комплексної естетичної організації шкільних інтер'єрів, 
теоретичне обґрунтування й відбір засобів, методів і організаційних форм означеної діяльності. 
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Конструктивні вміння реалізуються в процесі відбору навчального і додаткового матеріалу для 
естетичного і трудового виховання учнів з урахуванням їх віку, індивідуальних якостей, здібностей, 
нахилів та рівнів сформованості естетичної свідомості, у процесі планування роботи по здійсненню 
керівництва навчально-виховною діяльністю молоді по естетизації довкілля. 

Аналіз практики сучасної школи показав, що недостатня увага приділяється дослідженню особистості 
школяра. Між тим, як наголошують Б.А. Грицюк, С.В. Домбровський, Р.П. Скульский, вона конче 
потрібна при вирішенні наступних задач: 

§ виявлення індивідуальних особливостей учнів та їх врахування в процесі навчання й 
виховання; 

§ здійснення педагогічного діагностування й прогнозування; 
§ визначення кінцевих результатів навчально-виховної роботи, її педагогічної ефективності; 
§ оптимізації педагогічного процесу, його вдосконалення та ін [6:25] . 

У багатьох своїх працях цю ж думку підкреслював В.О.Сухомлинський: “Наукове дослідження особи 
дитини – одна з головних умов наукового керівництва школою, педагогічним колективом... . Без знання 
дитини немає школи, немає виховання, немає справжнього педагога і педагогічного колективу...” [8:471]. 

Виходячи з вище перерахованого,  виникає необхідність увести компонент готовності до науково-
дослідної діяльності до структури педагогічної моделі готовності вчителя трудового навчання до 
створення естетичного середовища в шкільних приміщеннях. Вже з першого курсу формуємо у студентів 
технічні вміння: вміння користуватися бібліографічними, вказівними, довідковими каталогами в процесі 
пошуку  літератури з мистецтвознавства, естетики, дизайну, педагогіки; уміння цитувати першоджерела; 
уміння складати креслення, схеми, таблиці, графіки; уміння оформлювати  звіт про пошуково-дослідну 
роботу. Написання курсових і дипломних робіт, участь у науково-дослідних гуртках сприяє формуванню 
й реалізації методичних умінь. Студенти оволодівають методикою організації дослідження рівня 
сформованості в учнів естетичного ставлення до архітектурно-предметного середовища: визначають 
мету, задачі дослідження, висувають гіпотези, обирають форми й методи проведення експериментальної 
роботи тощо. 

В.П.Струманський особливу увагу надає формуванню перетворюючо-практичних умінь спеціалістів, 
які виявляються у конкретній виробничій практиці, раціоналізаторській, інженерно-конструкторській, 
пошуково-творчій діяльності.  Крім вище перерахованих умінь, основу майстерності майбутніх учителів 
трудового навчання у предметно-перетворюючій діяльності по естетизації шкільних приміщень 
складають художні вміння, віднесені В.Г.Бобровою і Н.Н.Кузьміним до додаткових. На нашу думку, 
основними для вчителів трудового навчання є вміння організовувати суспільно-корисну працю учнів; 
очолити один із гуртків прикладного характеру; виготовляти наочні посібники, обладнання, пристрої, 
устаткування; організувати заняття учнів декоративно-прикладним мистецтвом. 

У процесі проведення занять з основ художнього конструювання, художньої обробки матеріалів, 
практикуму в навчальних майстернях реалізуються вміння у предметно-перетворюючій діяльності, які 
включають в себе: огляд теоретичних знань, пов'язаних із задачею розробки та виготовлення естетично-
утилітарного об'єкта; виділення властивостей і якостей предмета, які відповідають його 
функціональному призначенню та естетичним вимогам; визначення  технології виготовлення предмета; 
здійснення системи перетворень, що ведуть до вирішення поставленої задачі; контроль результатів. 
Аналіз доцільності і обґрунтованості вибору матеріалу, фактури, оздоблення, технології виготовлення 
виробу, визначення естетичних якостей готового об'єкта дає можливість робити висновки про ступінь 
майстерності студентів у предметно-перетворюючій діяльності. У створеному предметі матеріальні 
властивості сформовані студентом таким чином, що відтворюють його поняття про доцільність і красу 
цього предмета та відбивають духовний світ особистості. На заняттях зі спецкурсу “Основи естетики 
шкільного інтер'єру” формуються навички з естетичної оцінки предметно-просторового середовища, 
вміння з розробки і реалізації проектів комплексної естетизації навчальних приміщень. При цьому 
формуються вміння застосовувати як індивідуальні, так і групові та колективні форми роботи з учнями. 
Студенти навчаються використовувати естетику шкільного інтер’єру як засіб педагогічного впливу на 
учнів, як засіб їх формування й розвитку, як засіб естетичного, трудового, морального, національного 
виховання молоді. 

Таким чином, група професійно-процесуальних критеріїв, виділених у процесі дослідження, дозволяє 
контролювати ступінь сформованості професійно-педагогічних умінь майбутніх учителів трудового 
навчання у навчально-виховній діяльності по естетизації оточуючого середовища; виявляти здібність 
студентів діяти у відповідності із задачами освіти, виховання й розвитку молоді. У реальній і 
змодельованій діяльності (викладацькій, виховній, науково-дослідній) розкривається доцільність і 
продуктивність оперування набутими вміннями й навичками (комунікативними, організаційними, 
конструктивними, аналітичними, проектувальними, дослідницькими, праксичними, художніми). 
Ефективність застосування студентом системи вмінь і навичок у ході педагогічної практики 
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характеризує рівень його професійної підготовки до створення естетичного середовища в шкільних 
приміщеннях. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК І ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ У 
ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

Аналізується зміст, місце і роль педагогічної практики студента у процесі його професійної підготовки. 
Подано види завдань та науково-методичний інструментарій практики. 

Для глибокого засвоєння студентами  суми знань необхідна  самостійна робота  над теоретичним 
матеріалом, самостійне  оволодіння професійними вміннями та навичками. 

У сукупності форм і методів  підготовки вчителів  високої кваліфікації  важливе місце належить  
педагогічній практиці, під час якої студенти вчаться свідомо, творчо застосовувати  теоретичні знання з 
педагогіки, психології, методик, закріплюють педагогічні вміння, одержані в  процесі  вивчення учбових 
дисциплін. 

Під час педагогічної практики студенти  IV і V  курсів дефектологічного факультету вчаться 
комплексному підходу до виховання учнів з проблемами в навчанні, реалізації органічної єдності усіх 
сторін виховання особистості дитини, здійснюючи зв’язок між теоретичним навчанням і майбутньою  
самостійною роботою в школі в якості вчителя-вихователя, оволодівають  комплексом умінь і навичок 
творчо здійснювати усі види навчально-виховної і суспільної діяльності. 

У процесі практики роль і обсяг самостійної роботи студента зростає значною мірою. Значно 
змінюється  і рівень вимог до самостійної роботи. Це пояснюється  тим, що  під час  практики особиста  
учбова діяльність студента вплітається  в навчально-виховний процес школи. Адже під час практики 
посилюється процес  самовиховання, спрямований на формування  професійно-педагогічних якостей  
майбутнього вчителя. Саме тому робота студента-практиканта повинна носити творчий, самостійний, 
активний характер. Успішність  навчання досягається  в тому випадку, якщо студент буде  систематично 
вести пошук  ефективних форм і методів  розв‘язання педагогічних задач відповідно до цілей і завдань 
навчання і виховання дітей  з особливостями  фізичного і розумового розвитку. Тому виключно  важлива 
роль практики у формуванні активності і творчої самостійності  студентів. А значить, необхідно під час  
навчання студента  в інституті готувати  його до самостійної роботи, вчити його  самостійно здобувати і 
осмислювати знання, творчо розробляти окремі проблеми, формувати  прагнення до активних творчих 
форм навчання і виховання  своїх учнів. І в цьому велику допомогу надає вивчення передового 
педагогічного досвіду. У процесі проходження практики  студент має можливість безпосередньо 
спостерігати за роботою вчителів, їх творчими здобутками, елементами новаторства, ініціативи, які 
забезпечують  ефективність навчання і виховання дітей. 

Під час практики створюються  сприятливі умови  для цілісного глибокого вивчення дітей, адже 
навчально-виховна практика студентів  охоплює значний період повсякденної  систематичної роботи з 
ними. Ефективність практики обумовлюється  вміннями враховувати вікові та  індивідуальні особливості 
учнів, колективу класу і взаємовідносини між членами колективу. У зв’язку з цим у студентів  виникає  
необхідність  набувати  досвіду самостійного вирішення педагогічних задач у конкретних ситуаціях, 
прагнути до перевірки ступеня своєї готовності до самостійної педагогічної  діяльності. Це значить , що в 
період  практики необхідно найбільшою мірою  стимулювати професійну самоосвіту  і самовиховання 
майбутніх учителів дефектологів. 

У спеціальних школах, де студенти проходять практику, проводяться зустрічі, бесіди з передовими 
вчителями і вихователями, творче обговорення сучасних педагогічних проблем, участь в конференціях, 
педрадах, методичних об’єднаннях. Все це сприяє розвиткові самостійності, творчого відношення до 
своєї педагогічної діяльності. Таким  чином студенти оволодівають методикою  наукового аналізу  і 
узагальнення педагогічного досвіду. Вони мають можливість вивчати передовий досвід, використовувати 
його в  своїй майбутній педагогічній роботі. Дуже важливо, щоб вивчення досвіду  кращих учителів було 
складовою частиною  в усіх  видах діяльності студента-практиканта. 

Згідно програми, студент проводить навчально-виховну роботу з учнями в різних напрямках: 
психолого-педагогічне вивчення учнів і колективу, планування роботи, проведення уроків,  позакласна 
робота  з предметів, робота на місці класного керівника, проводить роботу  з батьками учнів, методичну і 
науково-досвідну роботу. 

Програмою педагогічної  практики передбачено  проведення студентами як  локальних досліджень, 
обмежених  терміновими рамками, так і  досліджень, які стосуються  усього періоду навчання: вивчення 
особистості учня, комплексне вивчення колективу класу, в якому студент проходить практику, 
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здійснення психолого-педагогічного аналізу уроку та виховних заходів по відношенню до учнів, 
складання психолого-педагогічних характеристик на основі  спеціально розроблених методик. 

У цій діяльності, яку організує і направляє методист, питома вага належить самостійній роботі 
студента-практиканта. Дуже важливо, щоб уже з перших  уроків педагогічної практики студент 
включився  в проведення науково-дослідної роботи. Особливо це стосується  студентів-дипломників. 
Адже  під час  практики вони здійснюють  експериментальні дослідження на основі тих методик, які 
ними розроблені перед початком педагогічної практики. Важливо, щоб уже під час настановчої 
конференції  студенти  знали тематику доповідей, з якими вони будуть виступати  на внутрівузівській 
науковій конференції. 

На IV курсі студент самостійно працює над певною дидактико-методичною або психологічною 
темою, вивчає теоретичні джерела з обраної теми, веде спостереження на уроках вчителів, аналізує їх і  
свої проведені уроки і на цій основі  виконує курсову роботу, згідно  навчального плану. 

Студенти-практиканти V курсу беруть участь у семінарах з актуальних загально дидактичних і 
методичних проблем, які проводяться в школі під час педагогічної практики, включаються в роботу 
шкільних методичних об’єднань. 

З перших днів практики студенти починають оволодівати системою навчально-виховної діяльності 
вчителя і вихователя. Результати цієї роботи  багато в чому залежать  від ступеня самостійності 
студентів. Вони знайомляться з  планом навчально-виховної  роботи  школи і вчителів, вивчають плани 
методичних об’єднань учителів початкових класів або вчителів-предметників, залежно від виду 
практики, знайомляться  із шкільними кабінетами та їх  приладами, з шкільними майстернями тощо.  
Одночасно практиканти  здійснюють психолого-педагогічне вивчення особистості окремих учнів і 
особливостей дитячого колективу з метою подальшого планування керівництва процесом навчання і 
виховання дітей. 

Цю роботу студенти проводять протягом всієї практики. Змістом цієї роботи є вивчення особових 
справ учнів, стану їх успішності, бесіди з вуителями і ознайомлення  з планами їх роботи, спостереження 
за учнями під час навчання в класі і в позакласній діяльності, вивчення письмових робіт учнів, бесіди з 
активом класу, з батьками учнів та ін. 

На основі  такого детального всебічного вивчення шкільної діяльності студенти складають  
психолого-педагогічну характеристику особистості учня або класного колективу.  В ній розкриваються 
причини, намічаються шляхи подолання негативних навичок поведінки в дітей  та шляхи  удосконалення 
роботи з  колективом класу. На цій  основі  здійснюється планування студентами  навчально-виховної 
роботи на  весь період практики. 

Студенти систематично планують уроки  і всі види позакласної роботи з навчальних дисциплін, 
розробляють плани виховних заходів з учнями класу, до якого  вони прикріплені. 

Особливе місце займає індивідуальне  планування, в якому передбачені всі напрямки роботи 
практиканта. Цей вид діяльності  студентів  контролює і направляє  методист. У процесі самостійного  
планування практиканти вчаться  підводити підсумки навчально-виховної роботи з учнями за певний 
відрізок часу, підбирати  оптимальні засоби і форми діяльності, аналізувати їх з метою подальшого 
вдосконалення своєї роботи. 

Важливою умовою успішного проведення педагогічної практики є глибоке вивчення студентами  
шкільної документації: навчальних програм, підручників, навчально-методичних посібників, 
календарних та поурочних планів учителів. В результаті  роботи  з цими матеріалами студент має 
можливість вибирати методи і прийоми  активізації пізнавальної діяльності учнів, критерії відбору 
матеріалу для кожного етапу уроку, здійснюючи  корекційно-виховні заходи до кожного учня. 

Великого значення з перших днів практики  набуває процес спостереження за роботою вчителя. 
Результати цієї роботи фіксуються в щоденниках. 

На основі  аналізу і оцінки  досвіду вчителів студенти усвідомлюють позитивні сторони цієї роботи з 
метою використання кращого досвіду в своїй педагогічній діяльності. 

Паралельно з вивченням досвіду вчителя практикант повинен  вести спостереження за всіма видами 
діяльності учнів, пояснюючи результати  цих спостережень з точки зору  педагогічної теорії. 

Найбільш важливим етапом  педагогічної практики є  самостійна  розробка студентом  планів-
конспектів уроків на основі  вивчення програм, методичної літератури, виготовлення наочних посібників 
тощо. 

Увага студентів привертається до продумування всіх сторін їх діяльності, використання  досягнень 
сучасної психолого-педагогічної науки, досвіду кращих учителів при організації навчально-виховного  
процесу. 

 Важко переоцінити і таку необхідну якість  майбутнього вчителя, як  уміння критично  оцінювати 
результати практики, проведені уроки та виховні заходи на основі аналізу за єдиною схемою, в якій  
поєднуються загально-дидактичні, психологічні й методичні напрямки. З урахуванням зауважень 
методиста, вчителя та студентів-практикантів, які беруть  участь в обговоренні уроків та виховних 
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заходів, поступово формуються, закріплюються професійно-педагогічні уміння та навички, 
удосконалюється рівень самооцінки студента. 

Усі ці компоненти педагогічної практики за умови її правильної організації у вузі є запорукою  
творчої самостійності та суспільно активної діяльності  майбутнього вчителя.   

 
Матеріал надійшов до редакції 19.09.2000 р. 

Тарасенко Н.В. Формирование профессиональных навыков и творческой самостоятельности 
студентов в процессе педагогической практики. 

Анализируется содержание, место и роль педагогической практики студента в процессе его 
профессиональной подготовки. Представлены виды заданий и научно-методический инструментарий 

практики. 

Tarasenko N.V. Formation of Students’ Professional Skills and Creative Independence in the Process of 
Pedagogical Practice. 

The article analyses the content, place and role of a student’s pedagogical practice in the process of their 
professional training. The author gives types of tasks and methodological instruments of practice. 
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УДК 738.1 (01) 
Н.А. Гіренко, 

кандидат педагогічних наук, доцент 
(Слов′янський педуніверситет) 

ФОРМУВАННЯ СЕНСОМОТОРНОЇ СФЕРИ В УЧНІВ ДОПОМІЖНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ 
ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

На основі власних психолого-педагогічних досліджень розглядаються особливості розвитку та корекції 
сенсомоторної сфери дітей з відхиленнями у розумовому розвитку. 

Радикальні  соціально-економічні зміни  в  сучасному суспільстві обумовлюють  зростаючі вимоги до  
випускників допоміжної школи. Соціальна адаптація та активність  учнів допоміжної школи залишається 
проблемою, практична реалізація якої  залежить  від вирішення  цілої низки  організаційних та  
методичних питань як на рівні  проведення занять  у  класі, так і при  професійній  підготовці  
спеціалістів у вузі.  Значний  практичний інтерес  викликає вдосконалення  змісту та методів  трудового 
навчання в допоміжній школі. 

На заняттях з трудового навчання вирішуються корекційні завдання, спрямовані на розвиток рухової  
та сенсорної сфери  розумово  відсталої дитини в умовах практичної діяльності. 

Необхідною умовою  корекційної роботи, на думку А.А.Корнієнко, є вивчення специфічних 
особливостей  сенсомоторики учнів допоміжної школи. Це дозволяє вирішувати питання адекватної 
професії та формування стійкого позитивного ставлення учнів  до продуктивної праці з визначеної 
спеціальності. 

На дидактичну та виховну цінність сенсорного виховання  вказували вітчизняні та зарубіжні 
олігофренопедагоги: О.М.Граборов, Ф.М.Новік, Л.В.Занков, Ж.Ітар, Е.Сеген, Б. Менель, Ж.Демор, 
О.Декролі, М.Монтессорі. Вони вважали, що рівень розвитку відчуттів свідчить про реабілітаційні  
можливості розумово відсталої дитини, готує організм до трудової діяльності. 

У допоміжній школі труднощі вирішення соціальних та дидактичних проблем пов’язані з 
особливостями пізнавальної діяльності розумово відсталих дітей. Це порушення процесу визначення 
різноманітних ознак предмету (форми, маси, кольору, просторових відношень) зумовлене  
недосконалістю аналітико-синтетичної діяльності дітей з особливими потребами. 

Вади сенсорних орієнтовних  процесів заважають формуванню моторних навичок, про що свідчать 
зниження точності, ритмічності рухів, недосконалість моторно-шкірних  відчуттів та витонченість  
диференціювань. 

Важливим засобом корекційного впливу на психо-фізичні  недоліки  розумово відсталих дітей є  
праця. У процесі трудового навчання удосконалюються рухові навички, знижуються сінкінезії, 
прискорюється темп рухів (М.П. Вайзман). У процесі праці беруть участь зоровий, тактильно-руховий 
аналізатори ( окомір, зорова пам’ять, кінестетичні відчуття – М.І. Рябцев), формуються загально-трудові 
вміння (планування, самоконтроль, орієнтування в завданні – Г.М.Мерсіянова, Н.П. Павлова, 
Б.І.Пінський). 

На жаль, проблема  сенсомоторного виховання розумово відсталих  учнів довгий час залишалася  
дискусійною і лише останнім часом  набула  загального визначення. Саме тому  сенсомоторне виховання 
з позиції сучасного розуміння співвідношення  навчання та розвитку є особливо актуальним і потребує 
експериментального дослідження. 

Приступаючи до розробки методики нашого дослідження, ми виходили з методологічного положення 
про те , що у світі сучасних  психолого-фізіологічних уявлень про функціональну діяльність мозку в 
цілому  і сенсомоторної сфери зокрема нейродинамічні аномалії в учнів допоміжної школи під впливом   
корекційного навчання та лікування  частково  компенсуються, вирівнюються (П.К.Анохін, 
Н.А.Бернштейн, А.В. Запорожець, А.Леонтьєв та ін.). 

Для цього необхідно озброїти  педагогів-практиків методикою виявлення рівня сформованості 
сенсомоторної сфери у період вступу дитини до школи та обґрунтувати  засоби та методи  її вивчення 

Керуючись даним положенням, ми вважали необхідним досліджувати функціональний стан рухової  
та сенсорної  сфери і, зокрема,  ті її механізми, які приймають участь у формуванні сенсомоторних 
навичок. Сенсомоторну навичку ми уявили  схематично, у вигляді складної структури, до якої входили 
зоровий, руховий та шкірний аналізатори. 

Дослідження включало  визначення, аналіз та оцінку даних  функціонального стану зорового, 
рухового  та шкірного аналізаторів. Показниками функціонального  стану зорового аналізатора були 
гострота  зору, кольоровідчуття та ністагм; рухового – візуальний  стан кистей рук та кожного пальця  
окремо, наявність насильницьких рухів,  патологічних рефлексів, стереогноз; шкірного – стан больового, 
температурного  та тактильного відчуттів. Дослідження шкірного аналізатора  було доповнено  
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вивченням трофіки долоні учнів, що вказувало  на вегетативну функцію нервової системи та її участь у 
регулюванні обміну речовин рухового органа. 

Психолого-педагогічне дослідження учнів включало тести на кольорозапам’ятовування, довгочасну 
пам’ять, уявлення про геометричні фігури та їх розташування. Показники даних тестів відображали 
рівень сенсорного розвитку розумово відсталих учнів. 

В експерименті брали участь 138 учнів 1–2 класів спеціальних шкіл Донецької області (м. Слов’янськ, 
Красний Лиман) у віці 7–10 років з легким ступенем розумової відсталості. Дослідження проводилось на 
початку, середині та наприкінці  учбового року (1,2,3 серії). Найбільш інформативними були 1 та 3 серії. 

Вивчення  функціонального стану зорового аналізатора показало, що в  учнів 1–2 класів допоміжної 
школи протягом року  відзначається  паралельне зниження гостроти зору та  показників кольоровідчуття. 
Причому в учнів 1 класу відзначається поновлення фунції кольоророзрізнення наприкінці навчального  
року та її відносне підвищення (1 серія - 0,45; 3–0,6). В учнів 2 класу, при ідентичному з 
першокласниками зниженні  гостроти зору (на 0,03), кольоророзрізнювальні здібності наприкінці 
учбового року знижуються. Між тим рівень розвитку кольоровідчуття учнів 2 класу вищий від цих 
показників  учнів 1 класу (наприкінці навчального року 1 кл. – 0,06; 2 кл. – 0,78 бала). 

Оскільки в учнів  1 класу величина  показників гостроти зору була вищою, ніж в учнів  2 класу, це 
відбилося і на показниках рівня диференціювання функції зорового аналізатора, який у 3 серії 
експерименту  в учнів 1 класу дорівнював 0,85, а у  2 класі – 0,82. 

Дані обставини свідчать про необхідність використання більш досконалих прийомів та методів 
формування у розумово відсталих дітей кольоророзрізнювальних здібностей, що, з нашої точки зору, 
впливає і на підвищення рівня розвитку зорового аналізатора. 

Найбільш  інформативними показниками функціонального стану рухового аналізатора були 
параметри з координації пальців рук, ритмічності рухів та ручної швидкості. 

Проведений нами аналіз здобутих показників дозволяє припустити, що функція  рухового аналізатора  
під впливом процесу навчання  спрямовано диференціювалася. Одержані дані варіювалися в межах 0,92–
0,95 бала  за виключенням 1 серії експерименту в 1 класі, коли цей показник  дорівнював  0,88, внаслідок  
низьких результатів  ритмічності рухів. При цьому показники ручної швидкості  залишалися на рівні 37–
42 секунди, що відповідає даним Н.П.Вайзмана. Все це дозволяє вважати, що функція рухового 
аналізатора в учнів 1–2 класів допоміжної школи спроможна розвиватися та удосконалюватися. 

За результатами дослідження нами також  було  встановлено, що тактильна, больова та температурна  
чутливість у всіх  обстежених була збережена. 

Щодо показників трофіки долоней, то в учнів  1–2 класів на початку  навчального року вони були  
більш якісними. Та наприкінці навчального року  збільшився відсоток учнів з порушеннями  трофіки 
долоні  і дорівнював в обох класах однаковому результату (відповідно  65% і 69%).  Наведені дані 
свідчать про стан вегетативної  функції  нервової системи та її вплив на руховий орган. 

Проведене нами дослідження включало також  вивчення  рівня сенсорного розвитку розумово 
відсталих  школярів початкових класів, показниками якого були тести  на кольорозапам’ятовування, 
уявлення про форму  геометричних фігур та їх розташування. 

Таблиця 1. 
Характеристика показників  сенсорного розвитку в учнів 1 – 2 класів допоміжної школи 

Показник сенсорного розвитку  за класами та серіями  
дослідження (в балах) 

1 клас 2 клас 

Назва 
показника сенсорного розвитку 

1 серія 3 серія 1 серія 3 серія 
Назва  кольору 0,84 0,82 0,76 0,78 
Кольорозапам’ятовування 0,84 0,78 0,82 0,75 
Довгочасна пам’ять 0,64 0,68 0,7 0,65 
Назва геометричних фігур 0,65 0,7 0,66 0,68 
Визначення розташування фігур 0,38 0,58 0,66 0,55 
Рівень сенсорного розвитку 0,68 0,7 0,74 0,68 
Проаналізувавши наведені в таблиці дані про рівень  засвоєння  сенсорних еталонів кольору, форми  

та просторових відношень  предметів у динаміці, ми прийшли до висновку, що розумово  відсталі учні 1 
– 2 класів мають  стабільно обмежені знання  про якісні ознаки предмета (від 0,66 до 0,74 бала). Причому 
показники сенсорного розвитку учнів 2 класу  незначно  перевищують  дані  за цими напрямками в 
першокласників і мають тенденцію наприкінці учбового року знижуватися. 

Результати, здобуті на даному етапі експерименту , відображали стан  сенсомоторного розвитку  
учнів  1 - 2  класів  і дозволили виділити дві групи дітей за рівнем розвитку  у них зорового, рухового  та 
шкірного  аналізаторів. 

До першого рівня були віднесені  учні 1 – 2 класів , у яких мало місце порушення функції одного двох 
аналізаторів і зниження рівня сформованості уявлень про сенсорні еталони. До другого рівня  
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відносилися учні  1 – 2 класів,  у яких  мало місце порушення функції одного-двох аналізаторів і 
зниження рівня сформованості  уявлень про сенсорні еталони. 

Таблиця 2. 
Розподіл  учнів  за рівнем  сенсомоторного розвитку 

Кількість учнів у відсотковому відношені 
1 – й клас 2 – й клас 

 

поч.навч.року кінець поч.навч.року кінець 
І  рівень 27,3 38,5 50 37,5 
ІІ рівень 72,7 61,5 50 62,5 
 
Учні першого рівня виконували  завдання в межах часу, відведеного програмою. Деталі  вибору 

відповідали формі та кольору зразка. Правильно виконувалися  з’єднувальні операції.  При самостійному  
виготовленні  аналогічного  завдання темп  роботи залишався попереднім або  прискорювався, проте  
якість  вибору  не знижувалась. До цієї групи  було віднесено  27,3 %  учнів 1-го  і  50 % - 2 – го 
контрольних класів. 

В учнів  2 рівня  спостерігався нижчий темп роботи (в 2 рази) і більша кількість  помилок (у 
середньому  в 1,7 рази). До неї увійшли  на даному етапі обстеження  72,7 %  учнів  1 та  50 % - 2 класів. 

 
Матеріал надійшов до редакції 20.09.2000 р. 

Гиренко Н.А. Формирование сенсомоторной сферы у учащихся вспомогательной школы в процессе 
трудового обучения. 

На основании собственных психолого-педагогических исследований рассматриваются особенности 
развития и коррекции сенсомоторной сферы детей с отклонениями в умственном развитии. 

Hyrenko N.A. Formation of Pupils’ Sensory-Motor Sphere in Subsidiary School in the Process of Labor 
Training. 

On the basis of psychological and pedagogical investigation the author of the article considers the peculiarities 
of development and correction of sensory-motor sphere of children with mental defects. 
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СТУДЕНТ ЯК ОБ′ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті на основі власного науково-педагогічного досвіду розглядається проблема адаптації 
студентів-першокурсників у вузівське середовище. Аналізуються причини та можливі шляхи подолання 

негативних виявів у процесі навчальної, наукової та комунікативної адаптації. 

Сучасна науково-технічна революція зробила потребу в освіті дійсно масовою. Рівень освіти є не 
тільки наслідком, але й необхідною умовою науково-технічного прогресу. 

Студентство - найкультурніша частина молоді в усіх країнах, що є важливим джерелом відтворення 
інтелігенції. 

В наш час в науковій літературі ще немає повного визначення поняття «студентство», як і немає 
спільної думки щодо характеру і специфіки праці студентства. Проте існує великий інтерес до цієї 
соціальної групи, який, перш за все, пояснюється необхідністю підвищення якості підготовки 
спеціалістів для держави, що відбудовується. 

«Студент» у перекладі з латинської означає “той, що сумлінно працює, бажає знання”. За 
визначенням А.С. Власенко, «студентство — це особлива соціальна група, що формується з різних 
соціальних утворень суспільства і характеризується особливими умовами життя, праці, побуту, 
особливою суспільною поведінкою і психологією, для якої набуття знань і підготовка себе для 
майбутньої роботи у суспільному виробництві, науці і культурі є головним і здебільшого єдиним 
заняттям. [1:54].  

Студентський вік, як і будь-яка інша стадія життєвого циклу людини, має свою неповторну 
специфіку. 

Ще К.Д. Ушинський вважав період від 16 до 22-23 років "найрішучішим", вказуючи на те, що саме 
тут визначається спрямованість у способі думок людини і в її характері. За думкою Б.Г. Анан'єва, який 
зробив великий внесок у вивчення студентства, "перетворення мотивації, всієї системи ціннісних 
орієнтацій, з одного боку, інтенсивне формування спеціальних здібностей у зв'язку з професіоналізацією, 
з іншого — виділяють цей вік як центральний період формування характеру та інтелекту". [2:7]. 

Аналіз результатів дослідження, проведеного у Житомирському педагогічному університеті свідчить, 
що більшість студентів (72%) мають досить розвинену самосвідомість, відносно вірно оцінюють свій 
рівень професійної та моральної зрілості. 

Близько 70% студентів мотивом вибору професії називають інтерес до предмету, 20% - бажання 
підвищити свій інтелектуальний рівень. Однак у більшості студентів немає стійкого інтересу до 
педагогічної діяльності (56%); у двох третин - установки працювати в школі; 90% опитаних не впевнені, 
що будуть працювати у освітній системі. Невпевненість молоді у завтрашньому дні призводить до 
“запрограмованого” неблагополуччя. Агресивність з одного боку, соціальна інфантильність з іншого – ці 
риси все частіше вирізняються у студентському середовищі. Романтизм змінюється скептицизмом і 
цинізмом, прагнення до високих ідеалів – споживацтвом. 

Труднощі у підтримці бажаної структури цінносних орієнтацій у студентської молоді породжено вже 
тим, що навчально-виховний процес у вузах все ще ведеться без урахувань впливу зовнішіх факторів, що 
впливають на свідомість і поведінку (як у сфері засобів масової комунікації, так і у міжособистісних 
стосунках). Робота ведеться без знання групи, курсу, їх цінностей. Не враховується і посилений вплив 
суспільної думки на мотиваційну сферу свідомості молоді. 

Розумінню може допомогти аналіз студентського соціуму: щоб впливати на нього, на процеси, що в 
ньому відбуваються, треба знати загальні закономірності колективного спілкування. 

Найважливішою умовою для успішного всебічного розвитку кожного студента є розуміння своєї 
неповторності, індивідуальності. Відомий психолог Анан'єв Б.Г. відзначає: "Індивідуальність - це і 
предмет виховання і його умова, а потім більше його продукт. Як в клінічному, так і в педагогічному 
досвіді одиничне в розумінні індивідуальність є унікальним явищем, оскільки воно має власний 
внутрішній світ, самосвідомість і саморегуляційну поведінку, що є дієвим організатором поведінки "Я" 
[2]. 

Одним із завдань викладача вузу на всіх етапах становлення студента є допомога у віднайденні себе, 
свого покликання. Під час організації викладачем впливу на свій об‘єкт потрібно враховувати те, що 
студент не народжується суб‘єктом педагогічної діяльності, а стає ним під впливом виховання. 
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Викладацькому складові необхідно допомогти кожному юнакові і дівчині адаптуватися до 
педагогічного процесу у вищому навчальному закладі. Соціально - педагогічна адаптація - це засвоєння 
молодою людиною норм студентського життя, включення в систему міжособових стосунків групи. 

Адаптацію студентів вузу слід розглядати як комплексну проблему, виділяючи в ній різні окремі рівні 
і ланки, кожна з яких має специфічні механізми, обумовлені рівнем розвитку студента, групи і 
колективу. 

Процес адаптації студентів проходить на декількох рівнях пристосування: до нової системи навчання; 
до зміни режиму праці і відпочинку; до входження в новий колектив. 

Протягом перших курсів складається студентський колектив, формуються навички і уміння 
раціональної розумової праці, усвідомлюється покликання до обраної праці, дозвілля, побуту, 
встановлюється система самоосвітньої діяльності і самовиховання професійно - значущих якостей. 

Різке руйнування багатолітнього звичного робочого стереотипу, основу якого складає відкрите І.П. 
Павловим психофізіологічне явище - динамічний стереотип, - іноді призводить до нервових зривів і 
стресових реакцій. 

З цієї причини період адаптації, пов'язаний з руйнуванням попередніх стереотипів, може на перших 
порах зумовлювати і порівняно низьку успішність, і труднощі у спілкуванні. 

У одних студентів вироблення стериотипу відбувається стрибкоподібно, у інших - рівно. Безперечно, 
що особливості перебудови пов'язані з характеристиками типу нервової діяльності, проте соціальні 
фактори мають вирішальне позитивне значення. Знання індивідуальних особливостей студента, на основі 
яких будується система його включення до нових видів діяльності і нового кола спілкування, дає 
можливість запобігти дезадаптаційному синдромові, зробити процес адаптації рівним і психологічно 
комфортним. 

У проведених нами дослідженнях процесу адаптації першокурсників до вузу спостерігалися такі 
головні труднощі: негативні переживання, пов'язані з виходом учорашніх учнів з шкільного колективу, 
заснованого на моральній допомогзі і моральній підтримці; невизначеність мотивації вибору професії; 
недостатня психологічна підготовка до неї; невміння здійснювати психологічну саморегуляцію 
поведінки і діяльності; звичка до повсякденного контролю з боку педагогів; пошук оптимального 
режиму праці і відпочинку в нових умовах; налагодження побуту і самообслуговування, особливо при 
переході з домашніх умов до умов гуртожитку; відсутність навичок самостійної роботи; невміння 
конспектувати, працювати з першоджерелами, словниками, каталогами, довідниками, покажчиками. 

Всі ці труднощі різняться за своїм походженням. Одні є об'єктивними, інші носять суб'єктивний 
характер і пов'язані зі слабкою підготовкою, дефектами виховання в сім'ї та  школі. 

При зарахуванні абітурієнта у вуз в основному враховується лише його успішність — рівень знань. 
Відсутність іншої інформації у викладача призводить до того, що процес прилучення студентів до 
вузівського життя затягується. 

Для вироблення тактики і стратегії, що забезпечує оптимальну адаптацію студента до вузу, важливо 
знати життєві плани, інтереси першокурсника, систему домінуючих мотивів, рівень претензій, 
самооцінки, здатність до свідомої регуляції поведінки і т. п. Успішне розв'язання цієї проблеми пов'язане 
з розвитком психологічної служби вузу. 

Дані психодіагностики потрібні, перш за все, самому студенту, куратору, викладачам.  За нашими 
дослідженнями, третина студентів не може повністю включитися у навчальний процес. Цей факт має 
свою психологічну основу. Школяреві, що виробив стериотип режиму навчальної діяльності на уроці, 
доводиться з перших днів перебування у вузі змінювати його. Недостатня увага до вироблення 
продуктивного стилю мислення у школярів призводить до того, що навчальний процес у вузі вимушений 
значною мірою спиратися на репродуктивне мислення першокурсників; до того ж, такий тип мислення 
не дає можливості студенту приймати оптимальні рішення в нестандартних ситуаціях і легко 
адаптуватися в постійно змінних умовах діяльності. 

Адаптації першокурсників до умов вузу сприяє така система заходів: робота з коплектування 
академічних груп, ритуал "Посвята у студенти"; виступи викладачів; курс "Вступ до спеціальності"; 
знайомство з історією вузу і його випускниками; організація консультпунктів у гуртожитку; ведення 
щомісячної атестації, що дозволяє контролювати самостійну роботу і допомагати першокурсникам. 

Особливе значення для  адаптації студента має колектив. Тому для формування колективу необхідно, 
на нашу думку, здійснити наступні заходи: 

- комплектування студентських груп з урахуванням психологічної сумісності; 
- створення соціально-цінностної єдності шляхом роз'яснення значущості навчання, його мети і 

завдань, стимулювання активу до згуртування колективу; 
- розвиток свідомості, творчості, дружби, розуміння взаємостосунків; 
- закріплення авторитету активу; 
- забезпечення дружньої спільної діяльності; 
- виявлення турботи про студентів, врахування їх запитів. 
Студентський колектив проходить кілька стадій за різною згрупованістю, наявністю громадської 

думки, авторитетністю активу і рівнем вимогливості особистості до себе. 
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За словами Л.С. Виготського, роль педагога зводиться до того, щоб бути організатором соціального 
виховного середовища, регулятором і контролером його взаємодії з кожним студентом. 

Прямий обов'язок професорсько-викладацького складу всього вузу полягає у тому, що допомогти 
студентові в процесі становлення його не тільки як майбутнього спеціаліста, але й як особистості, 
сприяти створенню всередині мікроструктури атмосфери свободи, самоповаги і творчості. 

У студентському житті перехрещуються лінії формальних і неформальних зв'язків. Але, на жаль, 
групи формуються за рішенням адміністрації, не враховуючи бажання студентів та інших факторів 
сумісності і рівня соціальної зрілості. На жаль, щиру зацікавленість долею студента можна спостерігати 
рідко. 

Думаючи про покращення умов навчання і виховання, викладачеві слід цікавитись не тільки 
навчальними програмами і методами викладання, але й життям студента (ступенем його самостійності, 
способом проведення вільного часу). 

Відомо, що люди відрізняються характером, інтелектом, здатністю до самооцінки, емоційністю. Ці 
індивідуальні здібності потрібно враховувати у процесі особистісно - середовищної взаємодії. Без цього 
неможливо ефективно впливати на студенство. 

Безумовно, якість набутих знань залежить від самого студента. Але не можна дозволити, щоб 
вузівська молодь проявляла себе як соціальна група тільки через цей провідний вид діяльності. 

Дослідження доводять, що в останні роки постійні контакти в межах навчального мікросоціуму 
послаблюються. Можливо, що послабився і стійкий інтерес молоді до знань. Якщо при цьому студент не 
зміг самоствердитися у межах основного соціуму, він потрапляє до системи морально-психічного 
дискомфорту. 

Важливе місце в системі особистісно-середовищних стосунків студента займають комунікативні 
зв'язки з професорсько-викладацьким складом. Зараз переважає суб'єктно-об'єктна парадигма, 
авторитарний стиль, компанійська поведінка з боку студентів, формалізм педагогічних заходів. Більш 
доцільною була б суб'єктно-суб'єктна взаємодія, яка ставить за мету: розвиток творчого потенціалу 
студентів на базі співробітництва; прагнення до самореалізації і самовираження обох суб'єктів у 
навчальному процесі; удосконалення техніки спілкування. 

Виникає також необхідність пожвавити роботу органів студентського самоврядування. Студентське 
самоврядування у вищому закладі освіти функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх 
обов'язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього 
навичок майбутнього організатора, керівника. 
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Витвицкая С.С. Студент как обьект педагогической деятельности. 

В статье на основании собственного научно-педагогического опыта рассматривается проблема 
адаптации студентов-первокурсников в вузовскую среду. Анализируются причины и возможные пути 
преодоления негативных проявлений в процессе учебной, научной и коммуникативной адаптации. 

Vitvyts’ka S.S. A Student as an Object of Pedagogical Activity. 

On the basis of her own scientific and pedagogical experience the author of the article considers a problem of 
first-year students’ adaptation in a higher educational institution environment. The author analyses reasons of 
possible ways of overcoming negative manifestations in the process of training, scientific and communicative 

adaptation.
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СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД ДО ПОНЯТТЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

На основі теоретичного аналізу вітчизняної та зарубіжної науково-педагогічної літератури 
аналізується категорія “технологія” та особливості її реалізації у педагогічному навчальному закладі. 

Людство весь час свого існування  прагнуло до досконалості: духовної, фізичної, технічної, до 
спрощення  фізичної та інтелектуальної праці.  Науково-технічний прогрес ХХ століття надав такі 
можливості. Він приніс людству численні технології в різних галузях життя: багатьох сферах 
виробництва, інформатиці, медицині та ін.  

Процес технологізації торкнувся й гуманітарної галузі знань, в тому числі освіти. У педагогіці все 
частіше вживається поняття “технологія”:  педагогічна, освітня, навчальна... Складається враження, що 
це одне й те ж саме поняття.   Полеміка з цього питання триває досьогодні .  Розібратися у них можна за 
умови визначення складових кожного з понять. Розглянемо поняття “технологія” і  “педагогічна 
технологія”. 

Саме поняття “технологія”  за словниковим тлумаченням означає (з грецької) technе – мистецтво, 
майстерність, вміння, а logos -  вчення, поняття. У педагогіку воно прийшло з виробництва, в якому 
визначається як сукупність методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми сировини, 
матеріалу чи напівфабрикату, що здійснюються у процесі виробництва продукції. Значить, технологія 
включає в себе сукупність методів, що представляють її структурні елементи. Послідовність 
використання методів у кожному технологічному процесі відіграє роль алгоритму, за допомогою якого 
отримується запланований результат. Технології досягнення одного й того ж результату можуть 
змінюватись, вдосконалюватись за рахунок поновлення чи вдосконалення методів. 

Поняття “педагогічні технології” вживалося вже у 20-ті роки ХХ ст. у працях із педології 
(рефлексології) А.А.Ухтомського, С.Т.Шацького, В.М.Бехтєрєва, І.І.Павлова. Але й тоді воно 
тлумачилося по-різному.  Не вдаючись до докладного аналізу, відмітимо, що в одному випадку 
педагогічна технологія визначалась як сукупність прийомів і засобів, спрямованих на чітку і ефективну 
організацію навчальних занять, що нагадує виробничу технологію.  В іншому – педагогічна технологія 
визначалась як вміння оперувати навчальним і лабораторним обладнанням, використовувати наочні 
посібники. Розбіжність тлумачень цього поняття очевидна. 

У наступні роки багатьма вченими з’ясовувалась сутність поняття “педагогічна технологія”, його 
класифікація (Т.О.Ільїна, С.Г.Шаповаленко,  Л.Салаї, Е.Бістерські, Л.П.Прессман, Д.Чернілєвський, 
О.Філатов, Ф.А.Фрадкін, І.Я.Лернер, В.П.Безпалько,  М.В.Кларін, В.О.Бухвалов, М.Сибірська, 
Б.В.Горячев, В.В.Гузєєв, А.М.Кушнір, В.М.Монахов, Г.К.Селєвко, М.О.Чошанов, В.І.Євдокимов, 
І.Ф.Прокопенко,  В.Ф.Паламарчук, Т.С.Назарова, В.В.Юдін та ін.). Тому зараз можна говорити про те, 
що поняття “педагогічні технології” отримало еволюційний розвиток у науці й розуміється не так 
однозначно, як це було на початку ХХ століття.  

Незважаючи на велику кількість вчених, що визначали сутність даного поняття, ще й досі немає 
однозначного визначення поняття “педагогічні технології” (у педагогіці існує  більш як 300  визначень 
цього поняття).  Технології в педагогіці визначаються як: методи, прийоми, засоби навчання 
(В.Ф.Паламарчук, В.М.Шепель та ін.); процесуальна складова дидактичної системи (М.Чошанов);   
принципи навчання (В.В.Гузєєв та ін.);  моделі навчання, які, до речі, раніше називались методиками 
навчання (наприклад, письму, читанню - Л.В.Занков, В.В.Рєпкін, А.Кушнір та ін.); спеціальна організація 
змісту навчання і добір до нього творчих завдань (В.О.Бухвалов та ін.); педагогічна техніка (І.А.Зязюн, 
А.О.Гін, М.Й.Красовицький); алгоритм процесу досягнення спланованих результатів (І.П.Волков); 
проектування процесу формування особистості учня (В.П.Безпалько, В.Ю.Питюков та ін.); підхід до 
опису педагогічного процесу (В.В.Юдін)  тощо.  Така різноманітність підходів до  даного поняття  аж 
ніяк не наближає до розуміння його сутності.  А може вони всі разом і складатимуть його суть? 

Найбільш цілісний підхід до визначення поняття “педагогічні технології” простежується у 
Т.С.Назарової – російської вченого-теоретика. Автор стверджує, що це поняття розвивалось адекватно 
еволюції педагогічної науки. У зв’язку з цим воно трансформувалось у нові: освітні технології, 
педагогічні технології, технології навчання. Т.С.Назарова дала кожному з них визначення, з’ясувала 
різницю між ними. Нею було доведено, що це рівні поняття “педагогічні технології”, на кожному з яких 
діє відповідна ієрархія цілей, завдань, змісту (див. схему 1). 
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Освітні технології  відбивають загальну стратегію розвитку освіти, єдиного освітнього простору.  
Їх призначення – прогнозування розвитку освіти, його конкретне проектування і планування, 
передбачення результатів, а також визначення відповідних освітнім цілям стандартів.  

 
Схема 1. Ієрархія і взаємозв’язок понять “технологія” в педагогіці 

                                          
                            
 
 
 
 
                                          
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прикладами освітніх технологій можуть бути концепції освіти, освітні закони, освітні системи. На 

сучасному етапі розвитку освіти - це: гуманістична концепція освіти; Закон про загальну  середню 
освіту; система освіти в Україні (дошкільна від 3-х до 6-ти років, шкільна від 6-ти до 18 років, вузівська, 
післявузівська освіта) та ін.   

Педагогічні технології. Якщо освітні технології відбивають стратегію освіти, то педагогічні - 
втілюють тактику їх реалізації (за Т.Назаровою) у навчально-виховний процес через моделі навчання, 
виховання і управління.  

Кожен  освітній заклад можна розглядати як модель у підсистемі загальної  системи освіти, що 
належить певній освітній концепції, займає відповідне місце в освітній системі, підлягає існуючим  
законодавчим нормам.  

Така модель включає сукупність змісту, форм, засобів (управлінських, дидактичних, розвиваючих, 
матеріально-технічних, інформаційних та ін.), адекватних впроваджуваній педагогічній парадигмі.  

Щодо парадигм, то на сьогодні вченими визначено чотири основних педагогічних парадигми, що 
реалізуються у навчально-виховному процесі: класична педагогіка (акцентована на формуванні знань, 
тому доречно її називати знаннєвою), ще її називають авторитарною; маніпулятивна педагогіка; 
педагогіка підтримки; інформаційно-комп’ютерна. Наприклад,  модель саморозвитку особистості 
(М.Монтессорі), модель проектів (парадигма маніпулятивної педагогіки); модель педагогіки 
співробітництва, гуманно-особистісна модель Ш.О.Амонашвілі, модель особистісно-орієнтованого  
розвиваючого навчання І.С.Якіманської, модульно-розвиваюча модель навчання (парадигма педагогіки 
підтримки); модель проблемного навчання, розвиваючого навчання (В.В.Давидов, Д.Б.Ельконін) 
(парадигма знаннєвої педагогіки); педагогічна модель вільної праці (С.Френе), вальдорфська педагогічна 
модель та ін.   

Вирішувати освітні завдання у школі, яка працює за моделлю особистісно зорієнтованої освіти, 
майже неможливо, навіть частково використовуючи технології, що належать до парадигми авторитарної 
чи тільки маніпулятивної педагогіки. Перша навряд чи відповідатиме завданню розвитку особистості,  як 
основному. Друга – позитивно впливає на розвиток особистості, але потребує спеціальних умов для 
навчання і виховання (мала укомплектованість вихованцями, зростання кількості педагогів і їх 
енциклопедична обізнаність,  збільшення додаткового дидактичного матеріалу, спеціальної організації 
змісту освіти тощо).  

Оптимальними для вирішення сучасних освітніх  завдань вчені вважають парадигми  педагогіки 
підтримки та інформаційно-комп’ютерної.  Вони потребують спеціальної структуризації змісту, а до 
змісту - добору форм, засобів його реалізації. Завдання особистісно зорієнтованої освіти будуть 
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вирішуватись за умови, коли  управління навчальним закладом і навчально-виховний процес 
здійснюватимуться на однакових засадах особистісно зорієнтованого підходу. 

Якщо парадигма моделі навчально-виховного процесу не співпадає з парадигмою управлінської 
моделі, то порушується єдність змісту, форм, засобів системної роботи навчального закладу. Це означає, 
що освітнє завдання не буде виконуватись повною мірою. Таким чином, можна зробити висновок, що 
педагогічна технологія відображає модель навчально-виховного й управлінського процесів освітнього 
закладу і об’єднує  у собі зміст, форми та засоби кожного з цих процесів . 

Педагогічні технології мають змістовну частину (мету і зміст навчання, виховання, управління) і 
процесуальну (засоби, способи, дії досягнення педагогічної мети). Процесуальна частина може 
включати в себе допоміжні технології: 

1)організаційні технології: форми навчання (індивідуальні, групові, колективні, масові) ; 2) методи 
навчання і виховання; 3) інформаційні технології; 4) виробничі технології (індустрійні); 5) поліграфічні 
та ін. 

Технологія навчання – близьке, але не тотожне поняття до поняття “педагогічна технологія”. 
Технологія навчання відбиває шлях освоєння  конкретного навчального матеріалу (поняття) у межах 
відповідного навчального предмета, теми, питання.  

Технологія навчання потребує спеціальної організації навчального змісту, адекватних йому форм і 
методів навчання. Так, наприклад, індуктивний шлях побудови змісту навчання потребує адекватних до 
нього форм і методів навчання. Це так зване  традиційне навчання. Дедуктивний шлях побудови змісту 
навчання дозволяє використовувати проблемні методи навчання, модульно-розвиваючу форму. Але 
можливі й такі варіанти: до форм навчання спеціально добираються зміст і методи навчання, чи до 
методів - форми і структура змісту навчання. Наприклад, це може бути предметне навчання, ігрова 
технологія, технологія проблемного навчання (на рівні методу), інформаційні технології, технологія 
використання опорних схем, конспектів, класичне лекційне навчання, навчання за допомогою 
аудіовізуальних технічних засобів, система “консультант”, навчання за допомогою книги, система 
“репетитор”, індивідуальне чи дистанційне навчання, комп’ютерне навчання та інші навчальні 
технології. 

 Таким чином, зрозуміло, що, по-перше, поняття “технологія навчання” включає зміст, форми, методи 
навчання. По-друге, воно майже адекватне поняттю “методика навчання”. У свою чергу, технології 
виховання або управління також мають свій зміст, форми і методи.  

Слід відзначити, що технології навчання, виховання, управління пов’язані з педагогічними та 
освітніми технологіями загальною ідеєю відповідної освітньої концепції, педагогічними парадигмами, 
змістовим наповненням функцій. 

Але було б невірно сказати, що структура даних понять є завершеною . Так, деякі автори вживають 
поняття “педагогічна техніка” або “педагогічна технологія” у значенні “педагогічна техніка” (А.О.Гін, 
І.А.Зязюн, М.Й.Красовицький та ін.).  

Педагогічна техніка віддзеркалює рівень майстерності педагога. Від того, як і якими прийомами 
навчання і виховання він володіє, залежить рівень розвитку суб’єктів навчання (виховання).  

Цікавими є прийоми педагогічної техніки, що розробив А.О.Гін. Автор розділяє їх на дидактичні та 
прийоми управління класом. Наведемо деякі приклади прийомів педагогічної техніки. Серед 
дидактичних прийомів педагогічної техніки пропонуються прийоми:  

1. “Дивуй!”.  Формула: вчитель знаходить такий кут зору, з якого буденне стає дивовижним. 
2. ”Відкладена відгадка”. Формула: на початку уроку вчитель дає загадку (дивовижний факт), 

відгадка якої в новому навчальному матеріалі. 
3. “Лови помилку!”. Формула: пояснюючи матеріал, учитель навмисне робить помилки. 
Деякі прийоми управління класом: 
1. Прийом – “Демонстрація професійного рівня”. Формула:  вчитель показує свій приклад виконання 

творчого чи складного завдання. 
2. “Вихід за межі”. Формула: вчитель виходить за межі підручника. 
3. “Введіть роль”. Формула: учень  бере участь в управління навчанням, виконуючи певну роль. Під 

час  лекції учитель повідомляє певну теорію, гіпотезу, набір фактів. Як тільки в учня з’явився сумнів, він 
піднімає руку і говорить: “Я не вірю! Доведіть, що...” Такий прийом допомагає учням краще засвоїти 
тему. 
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4. “Резюме”. Формула: учні письмово відповідають на серію питань, у них відображають  ставлення 
до уроку, предмета, вчителя... Резюме робиться раз на тиждень або на місяць. 

Ці та багато інших прийомів використовуються відповідно до віку суб’єктів навчання, рівня їх 
розвитку, змісту, форм, моделей, принципів, закономірностей  навчання. Це означає, що поняття 
“педагогічна техніка”, безумовно,  пов’язане з поняттями  “технологія навчання (виховання)”, 
“педагогічна технологія”, “освітня технологія”. 

Таким чином, можна зробити висновок, що всі рівні педагогічної технології тотожні певній освітній 
концепції; крім цього, вони вміщують змістовий компонент (цілі навчання, управління зміст навчального 
матеріалу, зміст управління) та процесуальний компонент (форми, засоби, методи навчання, організація і  
управління навчально-виховним процесом). 

 
Матеріал надійшов до редакції 20.09.2000 р. 

Буркова Л.В. Структурный подход к понятию педагогической технологии. 

На основании теоретического анализа отечественной и зарубежной научно-педагогической 
литературы анализируется категория «технология» и особенности ее реализации в педагогическом 

учебном заведении. 

Burkova L.V. A Structural Approach to the Notion of Pedagogical Technology. 

On the basis of theoretical analysis of home and foreign scientific and pedagogical literature the article analyses 
the category “technology” and peculiarities of its realization in a pedagogical educational establishment. 
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ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ В ШКОЛІ ЯК СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ 

У статті розглядається проблема індивідуалізації навчального процесу в сучасній українській  школі. 
Аналізуються категорії індивідуалізації, індивідуального навчання, індивідуального підходу в контексті 

їх застосування у педагогічному навчальному закладі.  

Реформи, які проводяться в сучасній  школі, потребують змін у навчально-виховному процесі. Зараз 
розроблено багато педагогічних технологій на основі ефективності управління і організації навчального 
процесу, а саме – технології рівневої диференціації, технологія індивідуалізації навчання, технологія 
особистого орієнтування та інші. Для того, щоб розвиток кожної дитини, кожної особистості був 
гармонійним, педагоги повинні впроваджувати ці технології в школі. 

Гармонійний розвиток особистості неможливий без виховання її творчої активності. Що ж таке 
творчість? Це діяльність, що породжує щось якісно нове і позначене неповторністю, оригінальністю та 
суспільно корисною, історичною унікальністю. Новим і цінним результат діяльності може бути в 
масштабах як суспільства загалом, так і окремої людини. Що таке талант? Привілей небагатьох, чи, 
можливо, надбання усіх? В усякому разі, будь-якому суспільству потрібні обдаровані особистості 
здібності кожного. Ось для цього і винайдена технологія індивідуалізації навчання. 

Проблема індивідуального підходу в навчально-виховному процесі має в наш час особливе значення 
в зв’язку з тим, що роль суб’єктивного фактору в громадському розвитку зростає. 

Основним вираженням індивідуальності дорослої людини є її обдарованість і здібності, творче 
мислення, життєва позиція, досвід діяльності і відносин; найважливіше виявлення індивідуальності 
дитини – сприйнятливість до навчання, виховання. Вивчення творчих здібностей дитини – важлива 
проблема сучасної педагогічної науки. “Здатність до творчості, - відзначав академік В.О.Енгельгард, - це 
найвищий дар, яким нагородила природа людину” [3:77]. Як не дивно, але цей найвищий дар довгий час 
ігнорувався нашою системою освіти: всі школярі вивчали одні й ті самі предмети за однаковими 
програмами, підручниками, була відсутня диференціація навчання залежно від нахилів та здібностей 
дитини. Не зверталась увага на розвиток творчого потенціалу школярів: уроки, як правило, 
присвячувались засвоєнню готових знань та вмінь, а ось як застосувати їх у нестандартних ситуаціях, 
відкривати щось нове – цьому не вчили. Тому зараз на уроці вчитель повинен багато часу і уваги 
приділяти індивідуальній роботі учнів. 

Ю.П.Бабанський вважав, що індивідуальною роботою можна назвати виконання учбового завдання 
кожним учнем самостійно на рівні його учбових можливостей і без взаємодії з іншими школярами. 

Значення індивідуальної роботи полягає в тому, що вона найбільшою мірою допомагає врахувати 
особливості темпу роботи кожного учня, його підготовленість і забезпечує більш диференційовану 
постановку завдань, контроль і оцінку результатів. Діяльність учня при цьому стає відносно 
самостійною. 

Разом з тим, можливості застосування індивідуальної учбової роботи також обмежені. Її організація 
потребує великих витрат часу й зусиль учителів, значного збільшення числа викладачів у школі. Ось 
чому вона не може стати єдиною формою навчання в умовах класної загальної середньої освіти. Крім 
того, знижується позитивний вплив навчання на формування учнівського колективу [1:40]. 

На сучасному етапі розвитку шкільної системи освіти технологією індивідуалізації навчання 
займається багато вчених, а саме Унт І.Е., Границька А.С., Шадріков В.Д. 

Індивідуальне навчання – форма, модель організації навчального процесу, при якій: 1) учитель 
взаємодіє лише з одним учнем; 2) один учень взаємодіє лише з засобами навчання (книжки, комп’ютер і 
т.д.). Головною перевагою індивідуального навчання, підкреслюють учені, є те, що воно дозволяє 
повністю адаптувати зміст, методи і темпи учбової діяльності дитини до її особливостей, слідкувати за 
кожною її дією і операцією при вирішенні конкретних задач; слідкувати за її пересуванням від незнання 
до знань; вносити своєчасно необхідні корективи в діяльність як учня, так і вчителя, пристосовувати їх 
до ситуацій, що постійно змінюються, але контролюються з боку вчителя та з боку учня. Все це дозволяє 
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учневі працювати економно, постійно контролювати витрати своїх сил, працювати в оптимальний для 
себе час, що, звичайно, дозволяє досягти високих результатів у навчанні. 

Індивідуальний підхід – це: 1) принцип педагогіки, за яким у процесі учбово-виховної роботи з групою 
вчитель взаємодіє з окремими учнями за індивідуальною моделлю, враховуючи їх особливості; 2) 
орієнтація на індивідуальні особливості дитини в спілкуванні з нею; 3) облік індивідуальних 
особливостей дитини в процесі навчання; 4) створення психолого-педагогічних умов не тільки заради 
розвитку всіх учнів але й для розвитку кожної дитини окремо. 

Індивідуалізація навчання – це: 1) організація навчального процесу, при якій вибір засобів, прийомів, 
темпу навчання зумовлюється індивідуальними особливостями учнів; 2) різноманітні навчально-
методичні, психолого-педагогічні і організаційно-управлінські заходи, що забезпечують індивідуальний 
підхід. 

Технологія індивідуалізованого навчання – така організація навчального процесу, при якій 
індивідуальний підхід і індивідуальна форма навчання являються пріоритетними. 

Індивідуальний підхід як принцип здійснюється тою чи іншою мірою в усіх існуючих технологіях, 
тому індивідуалізацію навчання можна також вважати “проникаючою технологією”. Однак технології, 
що ставлять на чолі кута індивідуалізацію, що роблять її основним засобом досягнення цілей навчання, 
можна розглядати окремо, як самостійну систему, що має всі якості і ознаки цілісної педагогічної 
технології. 

Метод проектів. Ще в 1919 р. в місті Дальтон (США) Е.Паркхарст робить спробу замінити класно-
урочну систему індивідуальною роботою з кожним учнем з наступною роботою кожного учня за планом, 
який було вироблено разом з викладачем. Учні отримали здатність пересуватися у вивченні шкільних 
програм кожний своїм темпом, першу половину дня працювали самостійно на основі робочих 
керівництв, без будь-якого розпорядку. У другій половині – заняття в групі за інтересами; не 
заборонялося збиратися в групах чи парах, щоб якісь питання або теми обговорювати або опрацьовувати 
разом. Цей досвід отримав назву “Дальтонплан”. У нас він як “метод проектів” застосовувався у 
багатьох школах і вузах у 20-х роках; сьогодні шкільна практика знову звертається до нього. Метод 
проектів – це комплексний навчальний метод, який дозволяє індивідуалізувати навчальний процес, дає 
можливість дитині проявити самостійність у плануванні, організації і контролі своєї діяльності. 

У сучасній педагогічній практиці і теорії найбільш яскравими прикладами технологій 
внутрішньокласної індивідуалізації навчання є наступні: технологія індивідуалізованого навчання Інге 
Унт; адаптивна система навчання А.С.Границької; навчання на основі індивідуально-орієнтованого 
навчального плану В.Д.Шодрікова. 

Технології індивідуалізації навчання представляють динамічні системи, що охоплюють усі ланки 
навчального процесу: цілі, зміст, методи і засоби. 

Класифікаційні характеристики технологій індивідуалізованого навчання. 
1. За рівнем застосування: всі рівні. 
2. За філософською основою: гуманістичні. 
3. За основним фактором розвитку: комплексні: біо-, соціо-, психогенні. 
4. За концепцією засвоєння: асоціативно-рефлекторні. 
5. За орієнтацією на особисті структури: інформаційні: 1) ЗУН + 2) СУД. 
6. За характером змісту: навчальні, гуманітарні, загальноосвітні, особисто-орієнтовані + 

дидактоцентричні, проникаючі. 
7. За типом управління: система “репетитор”. 
8. За організаційними формами: альтернативні, академічні + клубні, індивідуально-групові. 
9. За підходом до дитини: гуманно-особистісні. 
10. За переважним методом: програмовані, саморозвиваючі, творчі. 
11. За напрямком модернізації: альтернативні. 
12. За категорією учнів: всі категорії. 
Технологія індивідуалізації навчання робить акцент на такі цілі: зберігання і подальший розвиток 

індивідуальності дитини, її потенційних можливостей; співробітництво засобами індивідуалізації у 
виконанні навчальних програм кожним учнем, попередження невстигання учнів; формування 
загальнонавчальних вмінь і навичок при спиранні на зону найближчого розвитку кожного учня; 
поліпшення навчальної мотивації і розвиток пізнавальних інтересів; формування особистих якостей: 
самостійності, працелюбності, творчості. 

Концепції індивідуалізації навчання. 
Гіпотеза Ігне Унт: у сучасних умовах головною формою індивідуалізації навчання є самостійна 

робота учня в школі і вдома. 
Гіпотеза А.С.Границької: у межах класно-урочної системи є можливою така організація роботи класу, 

за якої 60-80% часу вчитель може виділити для індивідуальної роботи з учнями. 
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Гіпотеза В.Д.Шадрікова: розвиток здібностей ефективний, якщо давати дитині ланцюг завдань все 
більш високого рівня складності, мотивувати сам процес навчання, але залишати учню можливість 
працювати на тому рівні, який для нього сьогодні можливий, доступний. 

Загальні принципи: індивідуалізація є стратегією процесу навчання; індивідуалізація є необхідним 
фактором формування індивідуальності; використання індивідуалізованого навчання з усіх предметів, 
що вивчаються; інтеграція індивідуальної роботи з іншими формами навчальної діяльності; навчання в 
індивідуальному темпі; індивідуальна робота потребує адекватного рівня розвитку загальнонавчальних 
вмінь і навичок. 

Загальні особливості технологій індивідуалізації: урахування факторів, які зумовлюють невстигання 
школярів; засоби переборювання індивідуальних недоліків у знаннях, уміннях і навичках, у процесі 
мислення; урахування і переборювання недоліків сімейного виховання, а також нерозвинутості 
мотивації, слабкості волі; оптимізація навчального процесу щодо здібних і обдарованих дітей (творча 
діяльність, поєднання класної і позашкільної роботи); надання вільного вибору ряду елементів процесу 
навчання; формування загальнонавчальних умінь та навичок; формування адекватної самооцінки учнів; 
використання технічних засобів навчання, враховуючи ЕОМ. 

Такі основні риси технології індивідуалізації навчання у школі існують для того, щоб майбутні 
вчителі могли користуватися цією технологією на практиці. Вона має місце у вузі й виражається у 
виконанні курсових і дипломних проектів, індивідуальних завдань, лабораторних робіт, при проходженні 
педпрактики в школах на 4-5 курсах, де студенти випробовують свої сили як фахівці, впроваджуючи нові 
технології. Ці технології в школі використовуються не ізольовано одна від одної, а в комплексі з метою 
забезпечення найвищої ефективності навчально-виховного процесу. Якщо при впровадженні нових 
технологій учитель помічає, що рівень знань учнів та їхній інтерес до предмету підвищився, то можна 
вважати, що напрямок навчально-виховного процесу вірний. 

ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ 

1.  Бабанський Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. – М.: Просвещение, 1982. 
2.  Верцинська Н.Н. Індивідуальна робота з учнями. – Минск: Нар.асвета. – 1983. – 143с. 
3.  Волчанова Н. Індивідуальна робота з обдарованими дітьми //Рідна школа. – 2000. - №6. – С.77-

79. 
 
Матеріал надійшов до редакції 20.09.2000 р. 

Герасименко С.А., Рабушко В.Д., Абакумова Н.М. Индивидуальное обучение в школе как современная 
технология профессионально-педагогической подготовки учителя. 

В статье рассматривается проблема индивидуализации учебного процесса в современной украинской 
школе. Анализируются категории индивидуализации, индивидуального обучения, индивидуального 

подхода в контексте их применения в педагогическом учебном заведении. 

Gerasymenko S.D., Rabushko V.D., Abakumova N.N. Individual Education at School as a Modern 
Technology of Teacher’s Professional and Pedagogical Training. 

The article considers the problem of individualization of an educational process in a modern Ukrainian school. 
The author analyses the categories of individualization, an individual education, an individual approach in the 

context of their use in a pedagogical educational institution. 
 



Вісник Житомирського педагогічного університету.Випуск 6. Педагогічні науки  
 
 
 
 

© Луценко В.В., 2000 
 

196 

УДК    377.5.036 
В.В.Луценко, 

асистент 
(Житомирський педуніверситет) 

ЗАСТОСУВАННЯ КОМП′ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 

У статті розглядається проблема застосування комп‘ютерних технологій у процесі підготовки 
майбутнього вчителя музики. Результатом цього дослідження став спецкурс "Основи сучасного 

аранжування на комп‘ютері", розроблений автором. 

На сучасному етапі система вищої педагогічної освіти нашої держави потребує переосмислення  тієї 
ролі, яка визначена їй суспільним розвитком, оновлення змісту та технологій підготовки майбутнього 
вчителя музики. Підсилення тенденцій інтелектуального та духовного відродження суспільства зумовили 
зростання престижу професії вчителя. Гуманізація середньої і вищої школи, зміцнення зв‘язку навчання з 
джерелами національної культури, досягненнями вітчизняної та світової прогресивної думки, подолання 
розриву між культурою, наукою та освітою вимагають якісно нового підходу до проблеми підготовки 
майбутнього вчителя – кваліфікованого спеціаліста на рівні міжнародних стандартів. 

Оновлення професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя потребує вивчення, 
теоретичного аналізу і творчого використання досвіду, набутого за весь період розвитку нашого 
суспільства, зокрема народної освіти і вищої педагогічної школи. 

Необхідно підкреслити, що новітні комп’ютерні технології надають принципово нові можливості для 
систематизації, організації та подання навчального матеріалу, що зумовлює ефективність педагогічної 
діяльності майбутнього вчителя. Такі можливості стали реальними завдяки появі музичних та нотних 
редакторів, цифрових синтезаторів звуків, лазерних відео- та аудіопрогравачів та “рекордерів”.  

Соціально-філософський аспект комп’ютеризації висвітлений у наукових працях Ю.Абакова, 
Г.Смоліна, Г.Смирнової, В.Венди, К.Зуєва, В.Винокурова, А.Ракитова, Т.Адріанової, А.Самарського та 
інших учених. Загальна сутність досліджень цих авторів обумовила генеральну лінію впровадження 
комп’ютерної техніки в навчальний процес і полягає в тому, що засоби інформатики кардинально 
змінюють предмет діяльності особистості, а отже, створюють умови мультисистемності навчального 
процесу. 

Не менше значення приділяється гуманітарному аспектові комп’ютеризації. Серед учених, які 
досліджували цю проблему – А.Глинн, Д.Равич, В.Зінченко, Ю.Сачков, М.Новик, Д.Поспєлов. Беручи за 
основу ідеї означених досліджень, можна стверджувати, що комп’ютерні технології створюють нові 
форми художньо-педагогічної діяльності фахівця. Саме цей чинник значною мірою впливає на 
формування особистості майбутнього вчителя музики (когнітивна, операційно-технічна, мотиваційна 
сфери тощо). 

Розглядаючи комп’ютер у системі професійного становлення особистості фахівця-музиканта, 
необхідно зважити на точку зору психологічної науки з означеної проблеми. Так, видатний психолог 
Б.Ломов визначає, що комп’ютер є засобом, знаряддям людської діяльності, використання якого якісно 
змінить можливості пізнання, розширить горизонти накопичення та застосування знань індивідом[5]. 
Слушним є твердження О.Тихомирова, який вважає, що використання таких технологій, як знаряддя 
пізнання людини, зумовлює появу нових форм мислення, творчої діяльності, сприяє формуванню таких 
якостей особистості, як експериментування та гнучкість, можливість оригінального сприймання 
очевидних фактів та встановлення зв’язків між старою та новою інформацією[ 7 ]. 

Використання комп’ютерних технологій у становленні шкільної та вузівської освіти розкрили у своїх 
дослідженнях Б.Гершунський, А.Єршов, Ю.Машбиць, В.Монахов. На наш погляд, дослідження 
Б.Гершунського досить щільно вплітається у розкриття проблеми використання новітніх комп’ютерних 
технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя музики. Так, автор виділяє три причини 
активної комп’ютеризації освіти, які:  

 обґрунтовані об’єктивною необхідністю істотного розширення масштабів і підвищення якості 
професійної підготовки висококваліфікованих робітників і спеціалістів;  

 пов’язані з необхідністю вирішення завдань масової комп’ютерної грамотності, формування 
специфічних якостей користувача;  

пов’язані з внутрішніми потребами самої системи освіти (1). 
Практична діяльність учителя музики включає поряд із дидактичними також і суто виконавські 

аспекти – хорове диригування, сольне виконання (гра на музичному інструменті й спів), акомпанування; 
позаурочну діяльність, яка також є важливою частиною музично-просвітницької роботи спеціаліста 
школи й передбачає, крім керівництва хором та фольклорними учнівськими колективами, ансамблеві 
форми музикування та акомпанування сольному та ансамблевому співу. Оскільки сучасне музичне 
мистецтво у своїй більшості побудоване на основі електроніки та комп‘ютеризації, майбутній учитель 
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повинен не тільки орієнтуватися в основних напрямках та стилях, але й уміти користуватись новітніми 
технологіями аранжування та написання музики. Адже на дитячих конкурсах та оглядах самодіяльності 
комп‘ютерна музика займає провідне місце, оскільки якісні фонограми підвищують виконавський рівень 
колективів та солістів, сприяють формуванню музичної культури школярів.  

Аналіз досліджень використання комп'ютерних технологій у різних галузях  педагогічної підготовки 
(вивчення дисциплін мовознавчого циклу, питання екологічного навчання, використання комп’ютера у 
медицині тощо) дозволив зробити висновки про те, що саме застосування таких технологій у музиці 
недостатнє, зокрема у написанні та її аранжуванні. Існуючі суперечності між новими соціальними 
вимогами до підготовки фахівця і традиційною формою підготовки спеціалістів у навчально-виховному 
процесі спонукали до пошуків нових форм активізації діяльності студентів при впровадженні 
індивідуалізованого підходу в навчанні. Результатом таких пошуків став спецкурс “Основи сучасного 
аранжування на комп'ютері”, який було введено у Житомирському педагогічному університеті імені 
Івана Франка на кафедрі музики з1999-2000 н.р. 

Основна мета курсу полягає в інтеграції комплексу професійних і особистісних якостей студентів, що 
проявляється в творчому ставленні до своєї професійної діяльності; гуманістичному характері 
спілкування з учнями; прагненні до новаторства на базі сучасних наукових знань і досвіду; усвідомленні 
себе носієм національної культури та полікультурності. 

Зазначений курс розрахований на чотири семестри та складається з чотирьох розділів: 
1. Знайомство з комп'ютером та вивчення ОС “Windows”. Робота з текстовими редакторами. 
2. Ознайомлення з основними направленнями та стилями у сучасній естрадній музиці. 
3. Музичний синтезатор: можливості та принципи роботи. Аранжування за допомогою музичного 

синтезатора. 
4. Вивчення комп'ютерних програм “Band-in-a-Box” та “Cakewalk”. Аранжування за допомогою 

вищезгаданих програм. 
Основні завдання вивчення дисципліни: 
− збагачення музичного кругозору та організація художньо-оціночної діяльності студентів; 
− ознайомлення студентів з основними прийомами аранжування творів на комп’ютері; 
− розвиток практично-творчого відношення студентів до різних напрямків у музичному мистецтві; 
− підвищення рівня ідейно-художнього виховання майбутніх педагогів засобами музичного 

мистецтва; 
− озброєння студентів знаннями та навичками, необхідними для самостійної оцінки сучасної 

естрадної музики; 
Курс сучасного аранжування на комп’ютері інтегрує всі знання студентів, які вони одержали під час 

вивчення музично-теоретичних дисциплін, а також використовує матеріал курсів інформатики, 
психології. 
У першому розділі висвітлюються основи комп’ютерної грамоти, принципи роботи на комп'ютері з 

урахуванням специфіки підготовки вчителів початкових класів. Основний акцент ставиться на розкритті 
поняття “комп'ютерна грамотність”, що включає в себе знання новітніх інформаційних технологій та їх 
функціонування; умови більш ефективного застосування тих або інших технологій; обов'язкове знання 
мережі Internet та уміння працювати в ній; знання застосування комп'ютерів в усіх галузях людської 
діяльності; уміння працювати з програмними продуктами, в тому числі з текстовими редакторами. Таким 
чином, основна мета запропонованого розділу полягає у наданні студентам основних понять з основ 
інформатики як користувачам комп‘ютерної техніки у галузі мистецтва, показати, що основи 
інформатики є першим необхідним кроком для аранжування сучасної музики на комп‘ютері. 
Другий розділ включає два смислових блоки. 
 Перший вміщує історію виникнення рок-музики (рок-музикою вважається та музика, яка 

виконується за допомогою електроінструментів), а також основні напрями та стилі у сучасній естрадній 
музиці (блюзові, джазові, фольк-музики народів світу, поп- та рок-музики), оскільки для аранжування 
творів необхідно знати ритмічну, гармонічну, поліфонічну, темпову структури стилю. Обов'язковим є 
прослуховування творів – кращих зразків сучасних груп та виконавців при вивченні сучасних направлень 
та стилів.  

Наступний блок передбачає вивчення складу та можливостей музичного синтезатора (класифікація 
музичних синтезаторів, панелі керування інструменту: voice та style, головне меню інструменту, 
запам‘ятовуючий пристрій (sequencer), міжнародні стандарти MIDI: General Midi (GM); General System 
(GS); X-General (XG), оркестрові звуки, діапазони оркестрових інструментів, синтезовані звуки, їх 
використання, обробка звуку, основні контролери, класифікація ударних інструментів: (Standard Kit, 
Room Kit, Rock Kit, Power Kit, Electro Kit, Analog Kit, Jazz Kit, Brush Kit, Orchestral Kit, Dance Kit), 
основні поняття про Midi-канали, основні поняття про трекову систему, запис звуку на трек, 
використання системи квантазування, використання темпотреку, редагування музичного матеріалу). На 
практичних заняттях студенти, використовуючи музичний синтезатор, імпровізують у різних стилях 
сучасної музики, набуваючи навички для “аранжування в стилях”. 
Третій та четвертий розділи присвячені безпосередньо вивченню та роботі з музичними 

редакторами Band-in-a-Box та Cakewalk. Ці розділи є кульмінаційними, тому що робота з 
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вищезгаданими програмами є новітньою технологією аранжування музичного матеріалу, разом із тим 
мало дослідженою. Студенти набувають практичних навичок, вмінь та прийомів техніки аранжування. 
Саме в цих розділах формується фахівець учитель-аранжувальник. 

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

Визначальне місце практичних розділів спецкурсу надається методам навчання, які включають: 
− систематичне створення ситуацій вибору для студентів; 
− створення пошукових ситуацій, що спрямовані на формування незалежності суджень, уміння 

знаходити декілька варіантів розв'язання проблеми; 
− використання системи творчих завдань з елементами імпровізації; 
− переважно діалогічну форму навчання. 
Практичне використання комп'ютерної техніки в навчальному процесі надає можливість вибирати 

різні організаційні форми роботи – індивідуальну, групову або колективну. Використання колективної 
діяльності в навчальному процесі має свої переваги. В даному випадку досягається основна мета, а саме: 
формування у студентів навичок спільної діяльності, почуття відповідальності за всю групу, уміння 
поважати думку інших під час обговорення певної задачі. Колективна форма навчання дає можливість 
спілкування, обговорення певних проблем (при цьому кожен студент висловлює свою точку зору), їх 
кінцевого результату. Відбувається врахування всіх пропозицій, висловлених у процесі обговорення. 
Таким чином, підвищується ефективність навчального процесу, а особливо індивідуального навчання. 

Впровадження комп'ютерів у сферу освіти змінює форми, зміст, засоби навчання, наближає його до 
реалій сучасного життя. Основним завданням викладача в такому разі є, як вважає В. Васильєв , 
“розвиток особистості того, хто вчиться, творчий пошук в організації навчального процесу, добір, 
розробка і вибір найкращих і найдоцільніших для навчання програмних продуктів”[1:211]. Отже, 
введення у навчальний процес інноваційних технологій та загальна спрямованість педагогічного процесу 
на розвиток творчої особистості студента значною мірою вплине на формування майбутнього вчителя 
музики ХХІ століття. 
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Луценко В.В. Применение компьютерных технологий в профессиональной подготовке будущего 
учителя музыки. 

В статье рассматривается проблема применения компьютерных технологий в процессе подготовки 
будущего учителя музыки. Результатом этого исследования стал спецкурс «Основы современной 

аранжировки на компьютере», разработанный автором. 

Lutsenko V.V. The Use of Computer Technologies in a Future Music Teacher’s Professional Training. 

The article considers the problems of computer technologies use in the process of future music teacher’s 
training. The special course “Basis of Moderm Computer Arrangement”, worked out by the author, has become 

the result of this investigation. 
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РОЗВИТОК КОМПОЗИЦІЙНО-ГРАФІЧНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ІНФОРМАТИКИ У ПРОЦЕСІ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ВИВЧЕННЯ КОМП′ЮТЕРНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

У статті проаналізовано розвиток композиційно-графічних умінь у майбутніх учителів інформатики в 
процесі диференційованого вивчення комп‘ютерних технологій на прикладі графічного редактора. 

В умовах високого науково-технічного прогресу комп’ютерні технології проникають буквально в усі 
сфери життя сучасної людини: від виробничої діяльності до індивідуального побуту. Сьогоднішнє 
суспільство все більше набуває рис інформаційного. У справі формування комп’ютерної грамотності 
підростаючої генерації найважливіше завдання покладається на педагога - викладача інформатики. У 
зв’язку з цим винятково актуальною стає проблема професійної підготовки студентів вищих 
педагогічних закладів – майбутніх учителів інформатики та викладачів вузів різних рівнів акредитації. 

Сучасна професійна підготовка студента вищого педагогічного навчального закладу обов’язково 
передбачає ознайомлення його із різноманітними комп’ютерними технологіями обробки графічної 
інформації: програмами векторної та растрової графіки, програмами редагування та ретушування, 
програмами верстання, програмами презентацій, програмами двовимірного та тривимірного 
моделювання, анімаційними програмами та ін. [4:394-473; 5:21-26]. Більшість із зазначених 
комп’ютерних технологій вивчається студентами оглядово. Виняток становлять графічні редактори. Їх 
студенти вивчають докладно. Така увага до графічних редакторів пояснюється тим, що безпосереднє 
знайомство учнів із системами опрацювання графічної інформації, згідно програми для середніх закладів 
освіти “Основи інформатики та обчислювальної техніки”, відбувається в процесі опанування 
можливостей того чи іншого графічного редактора. Уроки інформатики, присвячені вивченню 
графічного редактора, як правило, викликають в учнів велику зацікавленість. Учителеві у більшості 
випадків навіть не треба вдаватися до спеціальних заходів щодо мотивування необхідності зазначених 
занять. Учні із захопленням ставляться до перспективи помалювати, використовуючи замість 
традиційних олівців, фломастерів, пензлів, розпилювачів і фарб їх комп’ютерні аналоги. 

Визначаються такі цілі вивчення графічного редактора [2:196]: 
1. Виробити в учня стійкі навики роботи в середовищі графічного редактора. 
2. Сформувати уявлення про переваги комп’ютерної обробки малюнків. 
3. Сформувати вміння подумки узгоджувати свої дії перед тим, як розпочати безпосередню 

комп’ютерну обробку малюнка засобами графічного редактора, тобто сприяти подальшому 
розвитку алгоритмічних умінь. 

4. Навчити комбінованому використанню вказівок різних типів для модифікування малюнка. 
Визначаючи цілі вивчення графічного редактора, треба обов’язково пам’ятати про такий важливий 

чинник, як необхідність забезпечення естетичного розвитку учнів. Зокрема, навчаючи учнів прийомам 
роботи в середовищі графічного редактора, необхідно слідкувати за тим, щоб вони дотримувалися в 
своїх творчих роботах основних принципів композиції. Це у жодному разі не означає, що вчитель 
інформатики повинен тлумачити учням поняття композиції та її характеристик. З багатьма 
композиційними характеристиками (формою, рівновагою, контрастом, ритмом, центром, симетрією та 
асиметрією тощо) учні вже знайомі з уроків образотворчого мистецтва, літератури, музики тощо. 
Завдання учителя інформатики полягає в тому, щоб продемонструвати учням, як за допомогою 
комп’ютера оптимізувати процедуру пошуку оптимального структурного вирішення майбутньої 
композиції. Зрозуміло, що вчитель інформатики зможе проконсультувати учня з питань композиції і 
надати відповідну допомогу за умови, що він сам володіє такими знаннями і вміннями. Отже, навчаючи 
студентів педагогічного вузу основам роботи в середовищі графічного редактора, необхідно, поряд із 
виробленням безпосередніх умінь і навичок роботи з інструментами графічного редактора, також 
розвивати у майбутніх учителів інформатики композиційно-графічні вміння. 

Вже з перших теоретичних і лабораторно-практичних занять студент повинен чітко усвідомити такий 
факт. Те, що він досконало оволодіє комп’ютерними графічними інструментами, у жодному разі не 
означає, що він автоматично створюватиме високохудожні твори. Так, можна за допомогою комп’ютера 
створити виразні тіні і реалістичну перспективу, дібрати гармонійне кольорове поєднання, віднайти 
оптимальне шрифтове оформлення, застосувати оригінального зорового ефекту тощо. Однак, попри всю 
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обізнаність автора у питанні про те, як виконати за допомогою комп’ютера ту чи іншу операцію над 
графічним зображенням, його художня робота ризикує залишитися маловиразною. Для того, щоб 
художній витвір дійсно справив враження, у ньому мають бути дотримані закони і характеристики 
композиції. Під композицією (від лат. compositio) розуміють об'єднання окремих елементів у єдине 
художнє ціле[1:96]. Саме завдяки композиції художній витвір набуває цілісності і завершеності, 
виразності і гармонійності тощо. Композиція в конкретній зоровій формі розкриває творчий задум 
автора. Такі зображувальні засоби, як-от: текстура, колір, освітлення та ін. лише тоді справлять на 
людину певне враження, привернуть увагу і полонять її уяву, коли вони будуть відповідним чином 
поєднані, інакше кажучи, утворять певну композицію. Виділяються чотири види композиції: площинна, 
об’ємна фронтальна, об’ємна просторова та глибинна просторова [5:102]. Зокрема, площинною 
називають композицію, яка складається з елементів, що не випинаються над площиною. До площинних 
відносять композиції малюнка, аплікації, інкрустації тощо. За допомогою графічного редактора зазвичай 
опрацьовують площинну композицію малюнка. Нижче наводиться опис основних характеристик 
композиції малюнка. 

Форма. Форма композиції покликана створити певний настрій у глядача. Приміром, м’які, розмиті 
контури формують відчуття спокою і затишку, тоді як гострі кути і прямі лінії своїми чіткими, строгими 
абрисами породжують прямо протилежні почуття. Розбираючи зі студентами поняття форми, треба 
обов’язково зазначити таке. Процес розроблення композиції складається з двох етапів. Спочатку 
продумують форму композиції в цілому, потім визначаються із формами елементів, що утворять 
майбутню композицію. Наприклад, форму запрошення на шкільне свято (дитячий ранок, осінній бал 
тощо) розробляють у такій послідовності. Спершу визначаються із питанням про форму запрошення в 
цілому, як-от: розмір, орієнтація, розміри берегів аркуша, на якому друкуватиметься запрошення. Після 
цього добирають форми складових частин запрошення, а саме: окреслюють контури текстового блоку 
власне запрошення, встановлюють абриси малюнка на запрошенні тощо. При такій послідовності дій 
легше проконтролювати, щоб деталі і частини, що утворять композицію, не дисонували між собою, а 
складали гармонійне ціле. Розробляючи форму майбутньої композиції, необхідно також уважно 
поставитися до вибору форми облямування площинної композиції. Найчастіше обирають серед 
прямокутної та овальної форм і їх різновидів. При цьому треба зважати на таке. Використання 
прямокутної, вертикально витягнутої форми дає відчуття піднесеності, поривання у височінь. Таку 
форму облямування рекомендують для малоелементних композицій із виразним композиційним 
центром. Складні, багатопланові композиції, навпаки, вимагають простору. Відчуття відкритості 
допомагає створити відповідно горизонтальна форма облямування. 

Рівновага. Виріб вважається невдалим з художньої точки зору, якщо він композиційно 
неврівноважений. Рівновага композиції – це такий стан, за якого усі елементи композиції є 
збалансованими між собою [5:108]. Процес пошуків рівноваги в композиції значно полегшиться, якщо 
скористатися можливостями комп’ютера. Останній дозволяє вільно експериментувати із розташуванням 
елементів композиції, як-от: переміщати на потрібну відстань, повертати на різні боки, віддзеркалювати, 
змінювати розміри у бік збільшення або зменшення, добирати кольори та їх відтінки, застосовувати 
спеціальні ефекти тощо. Таким чином, багато з того, що складно виконати ручним способом, порівняно 
легко виконується за допомогою графічного редактора. 

Майбутні учителі інформатики, з огляду на характер своєї діяльності, повинні розумітися на питаннях 
композиційної рівноваги. У зв’язку з цим доцільно запропонувати студентам спеціальні завдання, 
виконуючи які, вони одержували б змогу потренуватися у створенні врівноважених композицій. Так, 
робота у середовищі графічного редактора обов’язково передбачає використання графічних примітивів 
типу ліній, багатокутників, еліпсів та їх різновидів. У програмі з основ інформатики для середніх 
закладів освіти робота із графічними примітивами навіть виноситься окремим питанням: “Вказівки 
малювання графічних примітивів” [3:11]. Як показує практика, студенти досить швидко опановують 
техніку створення графічних примітивів. Паралельно із виробленням безпосередніх умінь і навичок 
роботи із вказівками малювання графічних примітивів у студентів слід також розвивати відчуття 
композиційної рівноваги. З цією метою їм можна запропонувати завдання на розроблення стилізованого 
зображення певної тематики. При цьому замальовка має бути композиційно врівноваженою. Як показує 
практика, рівень володіння вказівками малювання графічних примітивів у різних студентів виявляється 
неоднаковим. Приміром, одна частина студентів вперше вивчає графічний редактор, тоді як друга 
частина вже має певний досвід роботи з графічним редактором, зокрема вказівками малювання 
графічних примітивів. Перша група повинна більше приділити уваги виробленню безпосередніх навичок 
роботи із вказівками малювання графічних примітивів. З огляду на це, студентам цієї групи дозволяється 
обмежитися симетричним стилізованим зображенням. Справа у тому, що у симетричних композиціях 
рівновага присутня завжди. Отже, студент, розміщуючи композиційні елементи однаково відносно 
площини або вісі дотримується вимоги про рівновагу за замовчуванням, а відтак, зосереджує увагу на 
безпосередньому опрацюванні вказівок малювання графічних примітивів. Для студентів з другої частини 
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акцент зміщується з вироблення безпосередніх комп’ютерних навиків на розвивання композиційно-
графічних умінь. Так, цим студентам пропонується досягти композиційної рівноваги більш складним і 
цікавим засобом, а саме: за асиметричним компонуванням складових стилізованого зображення. 
Зауважимо, що при цьому студентові необхідно звернутися по додаткові можливості трансформування 
графічних примітивів (обертання на визначений кут, подовження тощо). Тож, практичні вміння студента 
розширюються і вдосконалюються. 

На завершення зазначимо таке. На питання: “Що може зруйнувати рівновагу?” - студенти, виходячи з 
попередніх знань і життєвого досвіду, дають правильні відповіді: “Недоречне співвідношення розмірів 
між окремими елементами композиції”; “Невдале розташування елементів композиції”. Однак, поза їх 
увагою лишається такий руйнівний фактор, як невдале поєднання кольору. Приміром, яскрава кольорова 
пляма здатна вмить скасувати рівновагу будь-якої композиції. Яскраві та насичені тони завжди здаються 
важчими від світлих і прозорих. Про це треба пам’ятати, розроблюючи композицію. 

Контраст і нюанс. Сутність контрасту полягає в активному зоровому протиставленні розміщених 
поряд елементів композиції: великих і малих, високих і низьких, світлих і темних, окреслених і розмитих 
тощо. Завдяки контрасту композиція набуває виразності. Прийом контрасту широко використовують 
рекламісти, дизайнери, модельєри та ін. Головне правило, яке треба пам’ятати, використовуючи прийом 
контрасту, полягає у тому, що треба контролювати, щоб контраст не зруйнував загальної композиції. 
Протилежним до контрасту засобом виступає такий художній прийом, як нюанс. Якщо контраст – це 
різке протиставлення, то нюанс, навпаки, грунтується на ледь помітних відмінностях одного елемента 
композиції від іншого. Таким чином, сутність нюансу складає плавний, повільний перехід тієї чи іншої 
характеристики (наприклад, кольору) елемента композиції [5:110]. Наявність такого художнього 
прийому, як нюанс, дозволяє уникнути монотонності. 

Ритм. Під ритмом розуміють рівномірне чергування ліній, пласких і об’ємних форм. Ритм об’єднує 
між собою елементи композиції, утворюючи єдине ціле. Ритм найбільш чітко простежується в 
орнаментальних зображеннях. З огляду на цей факт, студентам на лабораторно-практичних заняттях 
можна запропонувати скласти орнамент із певних елементів. При цьому студенти, для яких дидактична 
мета формулюється як “Сформувати уміння роботи із вказівками графічного редактора”, тобто ті, у яких 
ще не сформовано стійких навичок роботи у середовищі графічного редактора, як вихідні елементи для 
орнаментальної композиції, використовують порівняно нескладні у виконанні графічні примітиви, як-от: 
лінії різного типу (переривчасті, хвилясті тощо), геометричні фігури (смуги, кола, квадрати, трикутники 
тощо) і т. ін. Студентам, для яких дидактична мета формулюється як “Розвивати наявні уміння і сприяти 
подальшому перетворенню цих умінь у навички”, пропонується використати як елементи для 
орнаментальної композиції графічні зображення природних об’єктів, попередньо стилізувавши їх. За 
такої організації практичної роботи вдається досягти подвійної мети. По-перше, студенти, стилізуючи 
форми таких природних об’єктів, як рослини, комахи, тварини, птахи тощо, вдосконалюють безпосередні 
навички роботи з вказівками графічного редактора. Отже, досягається зазначена вище дидактична мета. 
По-друге, модифікуючи природні об’єкти, студенти таким чином розвивають свої естетичні смаки. Адже 
природа – це невичерпне джерело конструкторських і художньо-композиційних ідей. Наприклад, 
датський архітектор Й. Утсон сконструював споруду всесвітньо відомого Сіднейського оперного театру 
на мисі Бенелонг-Пойнт у вигляді десяти розкритих білосніжних черепашок, а італійський архітектор П. 
Нерві розробив покриття виставочного залу в Туріні, взявши за основу ребристу поверхню листка 
тропічної лілії Вікторії регії. Людина не випадково звертається до природних об’єктів. Вони напрочуд 
раціональні, і це за умови такого розмаїття форм і конструкцій. Як вихідну основу для модифікації, 
студенти можуть або використати фотографії природних об’єктів із комп’ютерних бібліотек, що 
зазвичай додаються до графічного програмного пакету, або скористатися відповідними CD-дисками. 
Процес стилізації у загальному вигляді передбачає такі дії: 

1. Відшукують на Photo CD зображення потрібного природного об’єкта. 
2. Вивчають форму та пропорції природного аналога. 
3. Визначають форми зображення, які згодом буде порівняно легко перетворити на геометричні 

елементи. 
4. Обмальовують контури визначених форм. 
5. З метою надання окресленим абрисам більшої виразності останні відповідним чином 

трансформують. 
Висновки. Професійно-педагогічна підготовка вчителя інформатики передбачає ознайомлення 

студентів із різноманітними комп’ютерними технологіями обробки графічної інформації, у тому числі з 
графічними редакторами. Останні вивчаються на відповідних уроках інформатики у середніх навчальних 
закладах під час опанування учнями систем опрацювання графічної інформації. Навчаючи студентів 
техніці роботи у середовищі графічного редактора, необхідно пам’ятати про їх естетичний розвиток, 
зокрема про розвинення у майбутніх учителів інформатики композиційно-графічних умінь. Так, 
розробляючи за допомогою комп’ютера те чи інше графічне зображення, студент обов’язково має 
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пам’ятати про логіку композиції і дотримуватися її головних законів. У справі формування і подальшого 
розвитку художньо-композиційних умінь студентів суттєву допомогу здатна надати диференційована 
технологія. Виконуючи диференційовані завдання, студенти, поряд із виробленням безпосередніх умінь 
роботи з графічним редактором, також розвиваються в художньо-композиційному плані. У свою чергу, 
належна художня підготовка вчителя інформатики, зокрема його обізнаність у композиційних питаннях, 
викликає в учнів внутрішню суперечність між їх наявним рівнем і тим художньо-естетичним рівнем, 
який повинен бути, а відтак сприяє виникненню в учнів потреби у подальшому художньо-естетичному 
вдосконаленні. 

ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ 

1. Большой толковый словарь иностранных слов: В 3 т. / М.А. Надель-Червинская, П.П. Червинский. 
– Ростов на Дону: Феникс, 1995. – Т. 2. – 544 с. 

2. Бочкин А.И. Методика преподавания інформатики: Учеб. пособие. – Минск: Выш. шк., 1998. – 431 
с. 

3. Жалдак М.І., Морзе Н.В., Науменко Г.Г. Основи інформатики та обчислювальної техніки: 
Програма для середніх закладів освіти. – К.: Перун, 1996. – 23 с. 

4. Информатика. Базовый курс /Под ред. С.В. Симоновича. - СПб: Питер, 1999. – 640 с. 
5. Романычева Э.Т., Яцюк О.Г. Дизайн и реклама. Компьютерные технологии: Справочное и 

практическое руководство. – М.: ДМК, 2000. – 432 с. 
 
Матеріал надійшов до редакції 20.09.2000 р. 
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В статье проанализировано развитие композиционно-графических умений у будущих учителей 
информатики в процессе дифференцированного изучения компьютерных технологий на примере 

графического редактора. 

Shuhailo H.V. Development of Compositional and Graphic Skills in the Process of Differentiated Studying 
Computer Technologies for theFuture Teachers of Computer Science. 

The article has analysed composition and graphic skills of future informatics teachers in the process of 
differentiated studying of computer technologies on the example of a graphic editor program. 
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ІНТЕГРАТИВНІ МОЖЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

Розглянуто особливості технологічної підготовки майбутніх вчителів в якості інтегративної основи 
теоретичного і методичного знання, виділено коледж як базову ланку вищої освіти. 

Відповідно до статусу вищих закладів освіти коледжі та інші прирівняні до нього вищі заклади освіти 
належать до другого рівня акредитації. Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) 
констатує, що особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують документи встановленого 
зразка про здобуття базової вищої освіти за відповідним напрямом підготовки та кваліфікації бакалавра. 
Крім того студенти можуть за індивідуальною програмою здобути освітньо-кваліфікаційний рівень 
молодшого спеціаліста за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста. 
Положення, що визначає освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, наголошує на поглибленій 
загальнокультурній підготовці, більшій фундаментальності і узагальненості професійно-орієнтованих 
умінь та знань. Подібний підхід виправдано ставить цей освітньо-кваліфікаційний рівень на вищий 
щабель порівняно з молодшим спеціалістом. 

Аналіз ефективності функціонування коледжів дає змогу констатувати, що навчальний процес 
останніх спрямований на реформування професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів, на 
інтегративні курси педагогічної аксіології, педагогічної антропології та педагогічної технології. 

Завдання вчителя-технолога полягає в тому, щоб з методологічних позицій ученого оцінити 
теоретичні здобутки педагогічної науки; з логічних позицій методиста перевести теоретичні положення в 
практичну площину певної конкретної діяльності, у сферу інструментально-педагогічного знання; 
завершити процес створення технології – конкретизувати методику, подати діяльність процедурно як 
певну систему дій. Тобто, технологія навчання має організаційно впорядкувати всі залежності процесу 
навчання, вибудувати його етапи, виділити умови їх реалізації, співвіднести з можливостями для 
досягнення своєї цілі – гарантії запланованого результату. 

Процес підготовки вчителів-технологів повинен інтегрувати всі знання, навички і вміння, які 
отримуються в процесі загальної, психолого-педагогічної, методичної, спеціальної і практичної 
підготовки. У подальшому це дозволить вирішувати стратегічні, тактичні процедурні завдання 
навчального процесу в школі. 

Учитель, який недостатньо підготовлений у професійному відношенні, не володіє програмовими 
знаннями, навичками, вміннями дослідницької роботи не зможе продукувати методичні задуми і, тим 
паче, переводити їх у площину практики. Останньому завадить відсутність високої методичної культури 
вчителя, яка досягається саме в процесі вивчення педагогіки, предметної методики, спеціальних 
дисциплін, психології тощо. 

Механізм засвоєння професійного досвіду має неабияке значення для ефективної підготовки 
майбутнього вчителя. Складна й багатогранна діяльність учителя включає цілий ряд простих дій, 
операцій, прийомів роботи. У цьому аспекті особливою вимогою є проблема інтеграції теоретико-
методичного знання і можливостей педагогічної практики, яка сполучає засвоєння окремих складових 
педагогічної діяльності з оволодінням цілісним професійним досвідом. Так званий кумулятивний 
принцип навчання при поелементному засвоєнні досвіду професійної діяльності дозволяє накопичувати 
нові знання, прийоми і способи роботи, реалізовувати індивідуально-особистісну програму розвитку, 
активізуватися суб’єктам пізнання і освоєння професійного досвіду, опановувати методику педагогічних 
спостережень і діагностику розвитку особистості школяра. Подібна діяльність зумовить появу цілісної 
системи теоретичного, методичного і, безумовно, технологічного навчання. 

Практичній підготовці студентів сприяє використання ігрової культури. За періодизацією 
Ю.Д.Красовського, ігрова культура має такі етапи: 1) як метод активного навчання (70-і роки); 2) 
ескалація в різноманітних областях економіки (перша половина 80-их років); 3)розвиток процесів 
професіоналізації підготовки спеціалістів різних профілів (друга половина 80-их років); 4) драматизація 
гри (перша половини 90-их років), що підносить ігрову творчість до способу моделювання рефлексивно-
ціннісного управління, створює нову культуру економічно зумовлених зворотних зв’язків, які 
віддзеркалюють реальні управлінські відносини. 
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Вважається, що сфера освіти знаходиться на етапі ескалації ділової гри і тому основна діяльність з 
розробки і запровадження сумісними зусиллями педагогів, психологів, економістів, юристів ігрової 
технології, орієнтованої саме на школу, ще попереду. 

Стосовно поняття “технологія”, щодо ділових ігор є виправданим акцент на власне педагогічну і 
психологічну  складові освітньо-виховних взаємодій. За психологічним рядом «діяльність – дія – 
операція» ігрова технологія відповідає поняттю «операція», оскільки в ній немає власного мотиву. 
О.Леонтьєв визначав діяльність як винятково людську (притаманну лише людині) форму активності. 
Специфікою цієї активності є її регулювання свідомістю, зокрема, віддзеркаленням у свідомості образом 
результату – метою. Людська діяльність складається з менших одиниць дій. Кожній дії відповідає своя 
часткова мета чи задача. Дії не мають власних мотивів (взагалі, ігрова діяльність характеризується такою 
архітектонікою, коли мотив лежить у самому процесі). У свою чергу окремі дії ділять на ще менші 
складові – операції, які не мають своїх цілей.  

Ігрова технологія вигідно відрізняється від інших методів навчання  тим, що вона дозволяє студентові 
педколеджу особисто бути причетним до функціонування системи, дає можливість прожити деякий час у 
близьких до реальності життєвих умовах. 

Технологія навчання предмета є основним чинником інтеграції педагогічного знання. Теоретичний і 
методичний компоненти цілісної системи педагогічного знання надають нової якості процесу навчання, 
який реалізує технологія навчання. Отже, саме на рівні теорії і методики підготовки майбутніх учителів 
окреслюється ступенева підготовка вчителя-технолога. Технологія навчання певною мірою зумовлена 
теорією і методикою, а тому технологічний рівень не виходить за відповідний рівень ступеневої 
підготовки майбутніх учителів. Тобто, саме технологічний рівень є показником якості роботи 
педагогічного закладу. На наш погляд, педагогічні училища мають готувати лише молодших 
спеціалістів. Це їх інституційна ніша регіонального масштабу. Саме мобільність педагогічних училищ, їх 
відносно безболісне відкриття і припинення функціонування залежно від державної стратегії 
"материнського” закладу, якому вони можуть підпорядковуватись через посередництво коледжу, 
виправдовує можливість автономного існування педагогічного училища як ланки вищої освіти ІV 
категорії.    

Особливий статус педагогічного училища, з нашого погляду, зумовлений прогресивним явищем 
переходу професійної освіти України на багаторівневу модель. Можливості сучасного реформування 
професійної педагогічної освіти “провокують“ активність теорії і практики, відмову від лінійної 
спрямованості методологічних основ педагогіки, розвиток системи підготовки майбутніх вчителів з 
урахуванням здобутків теорії систем, які самоорганізуються. Проте деякі аспекти нової парадигми освіти 
тяжіють, з нашого погляду, до традиційних помилок, властивих попередньому періоду. Значною мірою 
це пояснюється порушенням цілісності спеціальної і психолого-педагогічної підготовки майбутніх 
учителів, недооцінкою спеціальної підготовки вчителів початкової школи і педагогічної підготовки 
фахівців для старшої школи. 

Сучасні педагогічні заклади І-ІV категорій акредитації віддають початковій освіті в основному  
“нижчі” рівні з відповідним матеріальним і кадровим забезпеченням. Цим пояснюється те, що підготовка 
вчителів старшої школи перенесена до вищих категорій навчальних закладів. Попри численні  курси з 
педагогічних, психологічних, соціальних, культурологічних та інших дисциплін, чітко окреслюється, що 
подібний поділ викликаний необхідністю ґрунтовного спеціального осягнення основ відповідної 
наукової підготовки. Згодні, що останнє є  надзвичайно важливою складовою підготовки майбутнього 
вчителя; саме рівнева підготовка змушує до подібного поглиблення. Але мусимо зауважити таке. Не 
варто повертатися до тих часів, коли педагогічні заклади готували кади для багатьох галузей 
народногосподарського комплексу країни. Вочевидь, вчитель математики не є математиком з 
поглибленою спеціалізацією. Перш за все, це фахівець, який має цілісне бачення математики як науки, 
ґрунтовні знання чітко окресленої математичної теорії, що є основою шкільної математичної теорії. Далі 
– це здатність до розв‘язання будь-якого конкретного завдання зі шкільного курсу математики. 

Нарешті, останнє ми відносимо до спеціалізованих умінь; вчитель математики має досконало 
володіти методикою вивчення свого предмету. Тобто, ми маємо вийти на інтегративну цілісність 
математичної підготовки шкільного вчителя математики і не опікуватись тим, що цього недостатньо для 
“негайного” викладання спеціалізованої математичної дисципліни вищої школи, більше цінуючи 
компетентність вчителя у сфері будь-якого рівня спеціалізації середніх навчальних закладів та 
перспективу швидкої адаптації до вищих математичних кафедр за рахунок магістерського курсу. 

Вища педагогічна школа, досягаючи високого професійного рівня майбутніх педагогів, висуває 
обґрунтовані претензії до середньої ланки освіти. Деякі вищі педагогічні заклади на прикладі 
Полтавського педагогічного університету намагаються певним чином вплинути на шкільний етап 
підготовки вчителя, концентруючи увагу на педагогічній майстерності студентів і професійно-
практичній орієнтації учнів. На жаль, далі зверхньої й поблажливої критики, спроби незугарного 
співробітництва вищої й середньої школи справа не зрушила. Сучасні педагогічні гімназії й ліцеї, 
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додавши до своїх навчальних планів неузгоджені курси психології, педагогіки тощо і не виділивши (чи, 
навпаки, занадто загостривши) профілі майбутньої вчительської спеціалізації, втрачають пропедевтичну 
цінність педагогічних знань намаганням донести останні до дітей сухим теоретизуванням, а не 
використанням безмежних властивостей безпосереднього шкільного життя. Як правило, значний обсяг 
таких знань надалі дублюється у змісті професійної педагогічної освіти і “законні” студенти 
визначаються лише на етапі абітурієнта, домагаючись реалізації всіляких пільг для нібито підвищеної 
педагогічної потенції  всіх випускників середніх педагогічних закладів, гарантованих сумнівними 
домовленостями з конкретними вищими педагогічними навчальними закладами. 

З нашого погляду, найбільш ефективним закладом, який об‘єднує старшу середню й професійну 
педагогічну освіту, має стати педагогічне училище – вищий педагогічний заклад І рівня акредитації. Ми 
дійшли висновку, що педагогічне училище мусить бути розраховане лише на осіб з неповною середньою 
освітою. Це соціально виправданий, пришвидшений спосіб отримання педагогічної професії. 

Педагогічне училище готує вчителів-спеціалістів початкової школи та асистентів вчителів з різних 
предметів старших ланок середньої освіти певної спеціалізації. 

Підпорядкування майбутній спеціалізації вимагає вивчення шкільних предметів, що є не 
профілюючими інтегрованими курсами. Вивчення профілюючого предмету суттєво поглиблене й 
поєднане з методикою викладання цього предмету й практикою асистування студентів на молодших 
курсах свого училища, базової школи, у дитячих дошкільних й позашкільних закладах. 

Широкий спектр дисциплін, без яких ефективна діяльність майбутнього вчителя є неможливою, має 
вивчатись в інтегративному курсі “Педагогіка”. Така назва виправдана тим, що вагомість психології, 
фізіології, соціології тощо є трюїзмом і, до того ж, значною мірою саме філософські питання виховання 
пришвидшили у свій час виокремлення такого широкого спектру наук, інтегрованих емпіричними й 
теоретичними здобутками педагогічного “цеху”. 

Підготовка майбутніх учителів у навчальних закладах всіх рівнів акредитації має охоплювати 
цілісний курс, необхідний для високого рівня професійної фахової підготовки. Але, попри інваріантні 
вимоги до цілісності, “зрізи” теоретичної, методичної й технологічної підготовки мають бути рівневими - 
якісно та кількісно. Тому діяльність коледжів, порівняно з педагогічними училищами, доцільна лише на 
вищому щаблі теоретичного й практичного знання. Коледж має готувати фахівців з усіх шкільних 
дисциплін, поступаючись “до магістерському” рівню університету лише у класичному підході та 
теоретичній довершеності. 

Викладена концепція по-новому ставить проблему підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня 
випускників нижчих категорій педагогічних закладів. Зокрема, немає необхідності знову повторювати 
повний цикл навчання у закладах вищої категорії, а варто створити в них спеціальні навчальні групи 
(факультети). Але основне навантаження має лягти на інституції неперервної професійної освіти, опорою 
яких будуть можливості росту педагогічної зрілості в середніх школах та допомога вищих навчальних 
закладів. 

Наведені міркування виділяють коледж як основну ланку масової педагогічної освіти, 
перспективність якої стосовно подальшого росту офіційного фахового рівня очевидна. 

Є досить слушні зауваження, що мало не більшість учителів далекі від найвищого рівня 
професіоналізму, але працюють добре. В учительському професіоналізмі (за І.Харламовим) треба 
виділити його найпростіший, початковий ступінь, який є базовим. Це - педагогічна вмілість, під якою 
слід розуміти достатнє володіння вчителем всією системою найважливіших навчальних і виховних 
навичок і вмінь. Педагогічна вмілість спирається на ту теоретичну і практичну підготовку, яку 
забезпечують вищі навчальні заклади і вдосконалюють школи. 

Педагогічні училища і коледжі не можуть випускати "майстрів педагогічної праці", але мають 
озброїти студентів такими знаннями і вміннями, розвинути у них такі якості особистості, які дозволять у 
найкоротший термін адаптуватися до вчительської професії, практично оволодіти секретами професії і, в 
підсумку, стати майстром. 

 
Матеріал надійшов до редакції 20.09.2000 р. 

Пилипчук В.В. Интегративные возможности технологической подготовки будущих учителей. 

Рассмотрены особенности технологической подготовки будущих учителей как интегративной основы 
теоретического и методического знания, выделены колледжи как базовое звено высшего образования. 

Pylypchuk V.V. Integrative Possibilities of Future Teachers’ Technological Training. 

The article considers the peculiarities of future teachers’ technological training as a basis of theoretical and 
methodological knowledge, college is singled out as a basic branch of a higher school. 
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УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ ОСНОВНОЇ 
ШКОЛИ В УМОВАХ МОДУЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

У статті висвітлюється проблема управління самостійною пізнавальною діяльністю уснів основної 
школи в умовах модульної організації навчального процесу. Для розкриття цієї тематики використано 

значний масив вітчизняної та зарубіжної наукової літератури. 
Одним із підходів до навчання, які визначають його новий напрям, є модульне навчання, яке створює 

передумови для найбільш сприятливого комплексного вирішення завдань, які стоять в даний час перед 
педагогічною наукою і практикою. На нинішньому етапі розвитку педагогічної науки педагоги і 
психологи доклали чимало зусиль для створення передумов забезпечення цілеспрямованості, 
системності та індивідуалізації навчання, підвищення самостійності тих, хто навчається, їх активізації. 
Внаслідок цього і з‘явилось модульне навчання, яке пройшло від свого зародження до становлення 
кілька етапів. 

Поєднуючи психологічний і кібернетичний підходи, Н.Ф. Тализіна будує теорію управління процесом 
засвоєння знань, яка відкриває новий шлях для навчання, створює можливість управління ним як 
процесом, а не кінцевим результатом. Ця можливість має велику цінність і для модульного навчання. 

Проблема управління педагогічним процесом є однією із корінних проблем педагогіки. За 
Л.Я.Лернером, під управлінням в кібернетиці розуміють вплив на об’єкт (процес), обраний із множини 
можливих впливів з урахуванням поставленої цілі, стану об’єкта, його характеристик, що веде до 
покращення функціонування або розвитку цього об’єкта, тобто наближення до цілі [9:104-105]. 
Л.Йовайша зауважує: «управління - стержень педагогічного керівництва. Управляти - це висувати перед 
індивідом або колективом цілі, планувати і організовувати роботу» [6:11]. Серйозний вклад в розробку 
цієї проблеми внесли роботи С.І.Архангельського [1], Ю.К.Бабанського [2], В.П.Беспалька [3], 
Н.Ф.Тализіної [11]. За словами Н.Ф.Тализіної, «управляти - це не пригнічувати, не нав’язувати процесові 
хід, що суперечить його природі, а, навпаки, максимально враховувати природу процесу ...» [12:45]. 
Педагогічний процес - це глибоко соціальний процес, в якому активно діють педагоги і учні, тому дуже 
важливо виділити об’єкт управління. 

В педагогіці об’єктом управління виступає діяльність особистості, що розвивається, і ні в якому разі - 
сама особистість. Одні дослідники вказують на управляючий інструментарій у вигляді програм [14], інші 
акцентують увагу на управлінській ролі педагога [4, 12]. В останні роки з‘явились роботи, які виділяють 
суб’єктно-суб’єктивні стосунки в педагогічному процесі, тобто визнають управляючу функцію педагога і 
функцію самоуправління того, хто вчиться [1, 2]. 

При модульному навчанні цей останній підхід є обгрунтованим, бо відповідає гуманістичним і 
демократичним ідеалам всякого соціального розвитку. Ми згодні з думкою Ю.К.Бабанського, який 
стверджує, що процес навчання функціонує найбільш ефективно тоді, коли знаходиться оптимальна міра 
співвідношення між зв’язками управління і самоуправління. «Дуже тверде управління діяльністю 
позбавляє учнів ініціативи і самодіяльності, знижує роль процесу самостійності навчання, а надмірне 
приниження керівної ролі педагога в процесі навчання також призводить до зниження результативності 
навчання» [2:25]. 

При цьому необхідно виходити з такої особливості управління складними динамічними системами, як 
ієрархічність, тобто управління за сходинковим принципом. Принцип ієрархічної побудови управління 
вимагає, щоб найбільш важливі функції виконувались найвищими ланками, а часткові управляючі дії - 
нижчими ланками. Для модульного навчання важливим є твердження С.І.Архангельського про те, що в 
«навчальному процесі найвищою ланкою в ієрархії управління є вчитель, а нижчими ланками - учні і 
контролюючі та самоуправляючі засоби, які спрямовують дії учнів [1:149]; при цьому «субординація в 
системі навчального процесу виражається ... ведучою роллю педагога в управлінні системою» [1:166]. 

Методична тактика, яка охоплює вибір шляхів і засобів оптимального ведення кожного конкретного 
акту навчання, повинна виходити з реальних ситуацій. При цьому заміна одних засобів, форм і методів 
іншими, більш цілеспрямованими, є функцією педагога. 

Виходячи із вищесказаного, розробки з побудови дидактичних систем [8] є плодотворними лише тоді, 
коли функція методичної тактики залишається за педагогом, саме управління з боку педагога і 
управляючих пристроїв є гнучким, а характер взаємозв’язків управління залежить і від учнів [2:36], (від 
молодших до старших класів явно виявляється перехід від безпосередніх до більш опосередкованих 
форм управління діяльністю), і від рівня їх підготовки: зв’язки сильніші при організації навчання 
слабковстигаючих. 
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При побудові теорії модульного навчання педагогічна система розглядалась як цілісна, а навчальний 
процес - як цілеспрямована, активна діяльність учнів і педагогів, в якій педагоги здійснюють 
управляючу, а учні - самоуправляючу функцію. 

Важливе місце в теорії модульного навчання займає управління діями тих, хто вчиться, і методичне 
забезпечення процесу засвоєння. В модульному навчанні, як правило, застосовують гнучке управління. 

Процес засвоєння є також процесом управління, в якому є дві сторони: педагог і учень. Але при 
модульному навчанні діяльність учня більшою мірою є самоуправлінням - ланкою, що стоїть нижче в 
ієрархії управління. Самоуправління забезпечується засобом модуля, який містить управління 
навчальними діями. У процесі модульного навчання педагог делегує частину своїх управлінських 
функцій модульній програмі (або модулю), а через неї ці функції трансформуються у функції 
самоуправління; таким чином, відбувається перехід управління в самоуправління. Такий розвиток 
спостерігається уже на етапі висування цілей: сформовані дидактичні цілі трансформуються в цілі 
навчання, які й ставляться перед учнями. 

Раціональне функціонування педагогічної системи, як і будь-якої динамічної системи, здійснюється 
засобом управління регулювання. У модульному навчанні застосовується гнучке управління, яке 
пристосовується до змінених умов і при цьому зберігається цілеспрямованість системи. У цьому випадку 
можуть мати місце варіантні пошуки оптимального вирішення. У випадку регулювання в кожний момент 
функціонування системи включаються управляючі впливи, які забезпечують стійкий режим її дії і 
перешкоджають впливам, які схильні відхилити систему від заданого стану. 

Оптимальне ведення навчального процесу спирається на послідовність управління, в якому 
С.І.Архангельський виділяє три етапи [1:147]: 1) вивчення об’єкта управління; 2) вироблення стратегії 
(програми) управління; 3) реалізація прийнятої програми. Перший етап - підготовчий до другого, в 
третьому етапі розглядаються методи навчання і контролю, які застосовуються при модульній програмі. 

Вивчення об’єкта управління означає визначення базової підготовки (початкового рівня) учнів до 
моменту засвоєння конкретного модуля. Оскільки у процесі модульного навчання поряд з управлінням 
реалізується і самоуправління, то дуже важливо на початку кожного навчального елемента представити 
список базових знань, умінь, якими повинен володіти учень, щоб бути в змозі засвоїти НЕ (навчальний 
елемент). 

Для здійснення саморегуляції необхідно поряд із списком базових знань і вмінь (цей список 
наводиться на лівому боці модуля паралельно до цілей навчання, які розміщені на правому боці модуля), 
представити список літературних джерел, вивчення яких дозволить досягти необхідного початкового 
рівня засвоєння, тобто привести систему до заданого стану. 

Вироблення стратегій (програми) управління, в якій виражаються зміст навчання та дії того, хто 
навчається, спрямовані на засвоєння даного змісту. Одним із шляхів управління навчальними діями є 
реалізація теорії поетапного формування розумових дій, розробленої П.Я. Гальперіним [5] і розширеної 
Н.Ф. Тализіною [11]. За словами Н.Ф. Тализіної, ця теорія розглядає навчання як систему певних видів 
діяльності, виконання яких приводить учнів до нових знань і умінь, до самостійної пізнавальної 
діяльності [12:56]. При виконанні конкретної дії людина реально спирається на систему умов, яку 
П.Я.Гальперін назвав «орієнтовною основою дій» (ООД). ООД відрізняється від системи умов, 
об’єктивно необхідних для успішного виконання дій, і може співпадати чи не співпадати з ними. 

Від ООД перш за все залежить орієнтовна частина дії (будь-яка дія, за П.Я. Гальперіним, складається 
із орієнтовної, виконавчої і контролюючої частини). 

П.Я.Гальперін встановив, що ефективність формування дій обгрунтовується узагальненістю, 
повнотою ООД і способом її одержання. За повнотою ООД може поділятися на повну, неповну і 
надлишкову. За способом одержання ООД визначаються такі випадки: а) орієнтовна основа дій дається 
учневі в готовому вигляді; б) ООД складається ним самостійно. Учень самостійно може скласти ООД 
шляхом «спроб і помилок» чи іншим шляхом свідомого застосування загального методу складання ООД. 
П.Я. Гальперін виділив за цими критеріями різні типи ООД, а Н.Ф.Тализіна [12:88] нараховує їх вісім. 

Процес формування дій з ООД першого типу протікає дуже повільно, з великою кількістю помилок. 
Формування дій з ООД другого типу (ООД - повна, конкретна, дається готова) здійснюється 
безпомилково, сформована дія є стійкою, але можливості перенесення дії на інші умови виконання - 
обмежені  

ООД третього типу характеризується тим, що учень у кожному конкретному випадку складає її 
самостійно за допомогою загального методу, який йому дається, або й сам може знаходити свій метод 
складання системи орієнтирів. Як відмічає Н.Ф. Тализіна, «це буде уже справжня творчість» [12:89]. 

ООД четвертого типу подібна до ООД третьго типу, але відрізняється тим, що не складається учнями 
самостійно, а дається їм в готовому вигляді. Відмінність ООД четвертого типу від п’ятого полягає в 
тому, що учневі дається неповна система узагальнених орієнтирів. ООД шостого типу відрізняється від 
ООД п’ятого типу тільки тим, що узагальнена, але неповна орієнтовна основа не задається в готовому 
вигляді, а створюється учнем самостійно. ООД як п’ятого, так і шостого типів при розв’язанні одних 
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задач даної галузі може привести учнів до правильного результату, при вирішенні інших - до 
помилкового. ООД сьомого типу подібні до ООД другого типу, але відмінність між ними полягає у 
способі одержання: в останньому випадку орієнтовна основа складається самостійно, при цьому 
конкретна, часткова дія виконується безпомилково, але не характеризується широтою переносу. На 
думку Н.Ф. Тализіної, ООД - часткова, неповна система орієнтирів - дається учневі в готовому виді; цей 
восьмий тип поширений при традиційній системі навчання. 

Якщо інформаційний матеріал і управління діями представляється в модулях у програмному вигляді, 
то необхідно використати ООД другого, третього, четвертого типів, бо інші, як стверджує Н.Ф. Тализіна, 
не підходять для ефективного управління процесом навчання. 

Окремо необхідно проаналізувати роль алгоритмів у модульному навчанні. Основною формою 
застосування алгоритмів у навчальному процесі є програмоване навчання [1:344]. Практика модульного 
навчання, особливо в зарубіжних країнах [13] показує, що в модулях використовуються і чисто 
традиційні, і чисто програмовані, змішані тексти. Кращим є той варіант, який створює найбільш 
сприятливі умови для досягнення конкретних цілей. 

Вибір типу ООД залежить від: а) складності і призначення інформаційного матеріалу; б) підготовки 
учня до самостійного розв’язування. Кращий варіант - можливість індивідуалізації типу ООД стосовно 
учня. 

До методичного забезпечення відносяться: ілюстративний матеріал, який дозволяє глибше зрозуміти 
інформацію (у вигляді рисунків, схем); дані, що конкретизують теоретичний матеріал (коефіцієнти, 
нормативи); інформація, що поширює чи поглиблює процес засвоєння (додаткова література, довідники). 

Всі матеріали з модульного забезпечення пред’являються паралельно з основним навчальним змістом 
на лівому боці модуля, там вказуються їх джерела. У модульній програмі організується циклічне 
управління, тобто управління за зворотнім зв’язком з регуляцією ходу управляючого процесу з боку 
управляючої системи.  

Циклічне управління може здійснюватися за принципом «чорного ящика», коли зворотній зв’язок і 
разом з ним регуляція процесу реалізуються у кінці процесу, та за принципом «білого ящика», коли 
зворотній зв’язок і регуляція здійснюються на різних етапах протікання процесу. Більшість дослідників 
віддають перевагу принципу «білого ящика». А.А.Ляпунов і С.В.Яблонський в цьому зв’язку вказує, що 
знання структури системи, її перехідних станів є однією з умов оптимального управління системою [10]. 
Н.Ф. Тализіна виходить з того, що «педагогіка повинна шукати шляхи контролю пізнавальної діяльності 
в цілому, а не тільки її результатів» [7:46]. 

І.В.Коган і І.А.Сиченіков конкретизують її в тому смислі, що управління процесом навчання за 
принципом «білого ящика» дозволяє зрозуміти і врахувати ту психічну діяльність, яка визначає характер 
самостійної пізнавальної діяльності [8:36]. 

Безумовно, що в основному засобі модульного навчання управління має вестись за принципом 
«білого ящика». Загальна теорія управління передбачає систему вимог до реалізації даного принципу, а 
саме: 1)вказати цілі управління; 2) встановити вихідний стан управляючого процесу; 3)визначити 
програму впливу, яка передбачає основні перехідні стани процесу; 4) забезпечити одержання інформації 
про стан управляючого процесу за певною системою параметрів; 5) переробити інформацію, одержану з 
каналу зворотнього зв’язку, виробити регулюючі впливи і реалізувати їх. Необхідним є контроль системи 
шляхом виходу інформації [1:144]. Н.Ф.Тализіна [12], А.А.Ляпунов, С.В.Яблонський [10] під зворотнім 
зв’язком розуміють тільки одержані свідчення про хід управляючого процесу. 

Щоб одержати зворотній зв’язок у модульному навчанні, необхідно розв’язати три задачі: 
1)визначити зміст зворотнього зв’язку; 2) виробити діагностику якості засвоєння; 3) визначити частоту 
зворотнього зв’язку. Ця можливість визначається таким критерієм формування модулів, як 
альтернативність в управлінні навчальними діями. 

Для більш слабких учнів можна вибрати ООД другого або четвертого типу. Для більш сильних можна 
рекомендувати загальний метод самостійного складення системи загальних орієнтирів, вибрати третій 
тип ООД, який у модульному навчанні можна використовувати дуже своєрідно. Учні можуть самі 
обирати метод навчання з кількох альтернативних 

На правому боці модуля краще представити тільки загальний метод самостійного складення системи 
загальних орієнтирів («продумайте», «проаналізуйте», «проведіть дослідження», «використайте 
лабораторний метод», а на лівому боці паралельно - записати те, що відноситься до ООД другого чи 
четвертого типів: «прочитайте цей текст і повторіть його 3 рази», «перепишіть це слово», «знайдіть на 
графіку точку з координатами (х,у)». В першу чергу учень прочитає правий бік модуля, а у випадку 
появи неясностей звертається до лівого боку («методичне керівництво»). Таким чином здійснюється 
індивідуалізація управління учня на рівні вибору ним типу ООД. 

Щоб сприяти реалізації самоуправління і саморегулювання навчальними діями учня, необхідно 
методично забезпечити процес засвоєння. 
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Сукупність контролюючих характеристик виділяється на основі дидактичних цілей і цілей учня. 
Можуть контролюватися досягнення учнів за всіма тими навчальними завданнями, які, по суті, 
забезпечують досягнення дидактичних цілей і цілей навчання. 

Навчальні завдання, що виступають контролюючими характеристиками, за своєю формою можуть 
бути різними: вивчення вірша, підготовка реферату, курсової роботи та інше. 

Діагностика складається із операцій виявлення якості знань, умінь засвоєння матеріалу, вимірювання 
його величини і присвоєння йому оцінки [3:166]. J.D.Russell вказує, що діагностуватися можуть 
результати навчальної праці та вміння практичної діяльності, набуті в результаті процесу навчання 
[13:55]. Якість засвоєння знань і вмінь визначається різними методами контролю, зокрема методом 
тестів. Є такі види контролю: поточний, проміжний і кінцевий; узагальнюючий, вхідний одноступеневий 
чи двоступеневий контроль, усний і письмовий. 

Отже, реалізацію зворотнього зв’язку доцільно визначати за такими критеріями формування модулів: 
1) цінності контролюючих характеристик; 2) відкритості діагностики. 

Педагог в основному реалізує не тільки управляючу, а й консультативну, контролюючу і виховну 
функцію. Учень виконує функцію управління навчальними діями у вигляді самоуправління, 
контролюючу  - у вигляді контролю, та комунікативну функцію. 

Одним із доступних і перевірених шляхів підвищення ефективності уроку, активізації учнів на уроці є 
організація самостійної навчальної роботи. Учень набуває знань, умінь, навичок тільки в процесі 
самостійної діяльності.  

Основною ознакою, що виражає сутність самостійної роботи школярів в умовах модульної організації 
навчального процесу, є завдання, які ставляться (учителем чи учнями), усвідомлюються учнями і 
переростають в ціль пізнавальної діяльності. У випадках, коли учень самостійно формулює проблему, 
задачу, сам знаходить шляхи її розв‘язання і творчо розв‘язує, проходить розподіл частини 
управлінських функцій від вчителя до учня, що сприяє формуванню продуктивної самостійності. 
Відбувається співпадання цілепокладання і цілездійснення в організації діяльності учня і управлінні цією 
діяльністю, відбувається передача вчителем певної частини управлінських функцій, а значить, 
розширення самостійності в навчанні. Отже, певна частина функцій управління самостійною 
пізнавальною діяльністю від учителя переходить до учня, значно звільняючи його самостійність від 
опіки вчителя, створюючи більш сприятливі умови для творчого пошуку. 

Самостійна робота є специфічним педагогічним засобом організації і управління самостійною 
діяльністю у навчальному процесі, яка містить метод навчального і наукового пізнання, тобто вона сама 
по собі є засобом управління самостійною діяльністю учня і своїми методами пізнання. У даному 
випадку йдеться не про головну роль учителя в самостійній діяльності учнів, а про те, що аспектом 
діяльності є її організація, створення необхідних умов, які стимулюють цю діяльність, метою якої є 
самостійне досягнення певної дидактичної цілі. Причому ця ціль може бути поставлена як вчителем, так 
і самим учнем. 

Неважко зробити висновок, що шляхи досягнення цієї дидактичної цілі учень повинен уміти 
знаходити самостійно і управляти своєю пізнавальною діяльністю також самостійно. 

Організація самостійної роботи в даному випадку виступає як часткова функція управління 
діяльністю учнів. Об’єктом управління є сама діяльність учнів. Стиль управління - демократичний: 
співдружність, співтворчість. Отже, така особлива, організована вчителем пізнавальна діяльність учнів, у 
процесі якої вони без всякої допомоги з його боку на продуктивно-творчому рівні самостійно і 
правильно досягають поставленої цілі, буде називатися продуктивною самостійною діяльністю в умовах 
модульної організації навчального процесу. Саме модульна організація навчального процесу створює 
умови для успішного розв‘язання багатьох задач, зокрема формування продуктивної самостійної 
пізнавальної діяльності. 
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Гудима А.Ю. Управление самостоятельной познавательной деятельностью учащихся основной 
школы в условиях модульной организации учебного процесса. 

В статье освещается проблема управления самостоятельной познавательной деятельностью учащихся 
основной школы в условиях модульной организации учебного процесса. Для раскрытия этой тематики 

использован значительный массив отечественной и зарубежной научной литературы. 

Hudyma O.Yu. Management of Pupils’ Independent Cognitive Activity in Basic School under Circumstances 
of Modular Organization of Educational Process. 

The article interprets the problem of the management of pupils’ independent cognitive activity in basic school 
under circumstances of modal organization of educational process. To reveal this topic a great member of home 

and foreign scientific literature was used. 
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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
САМОСВІДОМОСТІ 

У статті розглядається проблема застосування сучасних технологій формування національної 
самосвідомості. На прикладі викладання української мови аналізується процес формування національної 

самосвідомості учнів донецького регіону. 

 Становлення української державності, інтеграція у світове та європейське співтовариство, 
побудова громадянського суспільства, - як зазначається в матеріалах практичного реформування 
сучасної школи, - передбачають орієнтацію на людину, націю, духовну культуру держави [1, 2]. 

 Стрижнем усієї системи виховання в сучасний період розвитку України виступає національна 
ідея, на яку покладено функції об’єднуючого фактора у суспільному розвиткові, у становленні життєвої 
позиції кожної людини. Саме така система виховання повинна максимально втілювати національні риси, 
ідеї самобутності українського народу, здійснювати національне відродження всіх сфер життя 
українського суспільства, сучасне прагнення нашого народу до переходу в систему ринкових відносин і 
відродження всіх сфер життєдіяльності. Національне виховання, ми впевнені в цьому, покликане 
відповідати внутрішнім потребам відродження національної самосвідомості кожної людини, для якої 
Україна – батьківщина, яка охороняє наше життя, нашу національну гідність, наше почуття гордості за 
свою землю, свій народ. 

Реформи загальноосвітньої і вищої школи сьогодення допомагають кожному вчителю усвідомити 
соціальну значущість цілей професійно-педагогічної діяльності через систему конкретних пріоритетних 
завдань. Ми наведемо деякі з них, які вважаємо найбільш вагомими в навчально-виховній роботі: 
ü створення та забезпечення умов, що гарантують актуалізацію внутрішніх сил розвитку кожного 

учня з метою самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних 
індивідуальних інтересів; 

ü відхід педагога від орієнтації на “усередненого” учня, організацію і проведення педагогічного 
процесу на рівні дослідницького, який давав би кожному педагогу можливість використовувати 
всі методики вивчення рівнів інтелектуального та духовного розвитку дитини, спостерігати за 
динамікою її розвитку, корегувати, в разі необхідності, свою професійну діяльність, покращувати 
особливості співробітництва, змінювати види навчально-творчої діяльності кожного учня, робити 
навчально-виховний процес індивідуалізованим та диференційованим; 

ü формування у кожного учня готовності працювати задля розвитку нашої держави, знати і 
пишатися її природними скарбами, славетним історичним минулим, надбаннями науки, техніки, 
мистецтва, літератури, традиціями тощо; 

ü цілеспрямовано і невпинно формувати “не на словах”, а в повсякденній безпосередній роботі з 
кожним учнем мовленнєву культуру, оволодіння і вживання української мови, як мови 
державного спілкування, як мови міжособистісного спілкування. 

Виховання дітей у будь-якому регіоні України переслідує сутнісні педагогічні цілі, ґрунтується на 
одних і тих самих теоретико-методологічних засадах та принципах. Разом з цим, у процесі виховання, як 
стверджується у програмних державних документах [2, 4:4-14] не можна не враховувати регіональні, 
етнографічні та інші особливості. 

Так, наприклад, у Донецькій області, де я багато років працюю викладачем української мови, читання 
та народознавства в початкових касах російськомовної школи, цілеспрямовано займаюсь формуванням 
національної самосвідомості учнів, не можна не враховувати різноманітності психологічних складників 
педагогічної діяльності. 

По-перше: не можна не враховувати те, що у донецькому регіоні проживають мешканці більше ніж 
ста двадцяти національностей із своєрідними звичаями, традиціями, культурою, мовою. Всі вони 
громадяни України. У процесі педагогічної діяльності, яка провадиться нами особливо коректно, ми не 
намагаємося зробити грека – євреєм, росіянина – українцем тощо. Головним у своїй роботі вважаємо 
зацікавлене залучення кожної дитини – обдарованої чи тієї, яка має педагогічну затримку у розвитку, - до 
активно-творчої діяльності із вивчення історії рідного краю, продуктивної творчої діяльності наших 
славетних земляків, національних традицій та скарбів нашого регіону і всієї держави, залучення до 
створення і примноження цінностей України. 

По-друге: в роботі із формування національної самосвідомості не можна не враховувати всі переваги 
молодшого шкільного віку життя людини. Саме в цей період, як свідчать про це педагогічні та 
психологічні праці українських дослідників, головним авторитетом для дитини виступає педагог. І якщо 
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він в інтелектуальному, духовному, професійно-педагогічному аспекті підніметься до рівня 
майстерності, він увійде в співробітництво з кожним учнем. Вони полюбляють ті види діяльності, які з 
великою любов’ю виконує сам педагог, повірять учителю, що кожна людина переживає стільки життів, 
скількома мовами вона володіє. І “з учительською” повагою та старанністю дитина буде оволодівати 
українською мовою, прилучатися до культури української держави, отримувати естетичну насолоду від 
чудових українських казок, загадок, прислів’їв, скоромовок. Якщо сам учитель людина захоплена, то 
слідом за ним учні, які в усьому бажають бути схожими на “свого” вчителя, з насолодою будуть читати 
твори Т.Шевченка, І.Франка, Лесі Українки, М.Рильського, П.Тичини та інших корифеїв української 
культури.  

Виходячи з цих та інших сутнісних принципів педагогічної діяльності, ми розробили модель шляху 
формування національної самосвідомості учнів початкових класів у процесі навчальних занять з 
української мови, читання та народознавства. 

В основу моделі покладено психологічну концепцію саморегуляції діяльності, вчинків, поведінки, 
всієї життєдіяльності кожної особистості на шляху свідомого досягнення цілей – дидактичних, 
розвиваючих, виховних. Саморегуляцію в нашій моделі ми розуміємо як цілісну інтегральну психічну та 
поведінкову характеристику, що проявляється в здатності кожної дитини адекватно сприймати ціннісні 
завдання, прогнозувати майбутню діяльність і на цій підставі самостійно здійснювати реальну поведінку, 
регулярний самоконтроль, самооцінку, самокорегування особистісних дій та поведінки у відповідності 
до прийнятих в Україні еталонів та нормативів. 

Враховуючи межі статті, ми зупинимося на особливостях нашої діяльності під час уроків української 
мови. 

Учбові заняття з української мови мають великі різноманітні можливості у формуванні національної 
самосвідомості, що передбачено і закладено в розроблених на достатньо високому науково-практичному 
рівні навчальних програмах [3]. 

Наприклад, програма з мови передбачає такі значущі для кожної дитини розділи, як “Мова і слова”, 
“Текст”, “Речення”, “Слово”, “Будова слова”, “Частини мови” тощо. 

Усім відомо, що кожна дитина дошкільного періоду життя із заздрістю дивиться на “дорослу 
людину”, яка вже ходить до школи, хай і в перший клас, і каже: “Хочу до школи!” Вона бажає навчитися 
читати, писати, лічити, міркувати, спілкуватися, ще не до кінця усвідомлюючи скільки зусиль це 
потребує. 

І перед нами – педагогами - постає професійне запитання: як підтримати в кожній дитині вогник 
пізнання, потребу цінної і корисної навчально-творчої діяльності, до якої так цілеспрямовано тягнулася 
кожна дитина, як її не розчарувати. 

Аналіз науково-педагогічної та методичної літератури свідчить про те, що для того, щоб стати дитині 
учнем, слід досягти певного рівня психологічного та соціально-морального розвитку: 
ü вміти вчитися самостійно, оволодівши засобами навчально-пізнавальної діяльності; 
ü мати мотиваційну основу навчання, хотіти вчитися, прагнути до збагачення і вдосконалення 

знань та духовних якостей; 
ü мати достатньо розвинену волю, яка б могла керувати увагою дитини, допомагати їй 

зосереджуватися на вирішенні поставлених перед нею завдань, збирати адекватні методики 
діяльності; 

ü бути готовим до життя у шкільному колективі, вміти спілкуватися, почувати себе повноправним 
громадянином нашого суспільства, втіленого в клас, школу; 

ü бути здатним до колективного життя, спільної, корисної діяльності разом з учителями, 
товаришами, батьками, прагнути до самовиховання, саморозвитку завдяки здатності 
саморегуляції поведінки в різних життєвих ситуаціях. 

У повному обсязі всі ці пропозиції вбирає в себе педагогічний процес. П.Ф.Каптєрєв ще в минулому 
столітті писав: “Педагогічний процес вміщує в собі дві основні характерні риси: систематичну допомогу 
саморозвитку організму й всебічне вдосконалення особи” [5:170]. Досвід українських учених та 
вчителів-новаторів, наша дослідницька робота (керівник Г.І.Молчанова) впевнили мене в тому, що 
навчальний матеріал повинен бути потрібним кожній дитині, цікавим, живим, різноманітним; що вчити 
треба доступно, але на високому рівні складності; вчити послідовно, результативно, обов’язково 
залучати до педагогічного процесу батьків; пам’ятати, що навчання школяра – його основна праця, і 
конче необхідно цією діяльністю керувати так, щоб кожна дитина (обов’язково кожна!) відчувала на собі 
“окриляючу силу успіху”; якщо у кожного “все вдається”, народжується бажання виконувати більш 
складні завдання, і в результаті – народжується “новоутворення” психіки, народжується характер 
дитини. Сьогодні розвиток кожного учня – головний зміст, мета, засіб та результат педагогічного 
процесу. 

При вивченні теми “Іменник” (10 годин) у третьому класі ми скористалися загальновідомою в 
українській педагогіці теорією перспективного тематичного планування.  
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Перспективний тематичний план дозволив нам у випереджаючому режимі розробити орієнтовну 
систему навчальних занять з цілого розділу, дозволив заздалегідь і в комплексі продумати назви тем 
навчальних занять, визначити можливості навчальної теми, продумати систему форм навчальних занять, 
цілей, змісту освіти на конкретному занятті, видів керуючої та організуючої діяльності педагога та 
навчально-творчої діяльності учнів. 

Зупинимося лише на останньому:  
На кожному навчальному занятті планувалася актуалізація досвіду, знань, які набули учні в попередні 

роки навчання. Наприклад: який зміст ви вкладаєте в поняття “живі предмети”?; на які питання 
відповідають іменники – назви живих предметів? Такі питання (неважкі!) потрібні для підтримування 
впевненості учнів у своїх можливостях, для вправ з мовлення, для формування культури мовлення. 

Обов’язково планувалися завдання репродуктивного характеру. Наприклад: як змінюються іменники 
за родами, які відміни іменників ви знаєте? Такі завдання необхідні для прилучення учнів до мови науки 
– граматики, для первинного засвоєння граматичних одиниць. 

Планували напівсамостійну роботу. Наприклад: у наведених реченнях виділити іменники та 
визначити, що означають ці іменники. Виконують такі завдання учні в процесі спілкування “учень ó 
учень”. Ця форма діяльності необхідна для активного використання засвоєних знань кожним учнем у 
практиці усного спілкування, навчає відмінно взаємодіяти один з одним. 

Обов’язковими вважалися самостійні завдання. Наприклад, самостійно вивчити за підручником 
особливості відмінювання іменників ІІ відміни; звернути увагу на особливості відмінювання іменників ІІ 
відміни у давальному і місцевому відмінках. Завдання такого типу ми планували і пропонували учням у 
тому разі, коли були впевнені, що до самостійної роботи підготували кожного учня. Такі завдання 
необхідні для виявлення наявності мотивів навчальної діяльності, для виявлення результативності 
попередньої навчальної роботи: якою мірою учні можуть зосередитися, послідовно виконувати всі дії 
засвоєння, контролювати себе, бути впевненими в тому, що навчальний матеріал засвоєно самостійно. 

Особливе місце надавалося напівтворчим та творчим завданням. Наприклад, з поданих слів скласти 
речення про осінь; скласти міні-твір за поданим планом, використовуючи подані іменники; написати 
твір; висловити свої думки з поданої життєвої ситуації; написати відгук на прочитану казку, оповідання 
тощо. Такі завдання давалися учням після того, як була здійснена педагогом морально-психологічна 
підготовка учнів до цієї діяльності (відбулася екскурсія, на класній виховній годині учні обговорили свої 
розуміння життєвої позиції тощо). Теми міні-творів, творів були якомога більше наближеними до потреб 
учнів: “Що я знаю про своє ім’я?”, “Моя матуся, яка вона?”, “Ось що я розповім про свою родину...”, 
“Всі ми - українці”, “Моє враження від казки...”, “Мої думки з приводу наведеної ситуації” і т.ін. Подібна 
робота потрібна для того, щоб в учнів зникали “комплекси”, “бар’єри”, які стримують “рух думки”, 
заважають процесу “входження” в самостійну роботу через незнання того, як це робити та відсутність 
досвіду самостійно-творчої діяльності. Така робота надає учневі можливість консультуватися із вчителем 
безпосередньо під час навчального заняття, виявляти, до вирішення яких проблем ще не готовий і як 
здійснювати свій вибір, як оцінювати події казок, книжок, життєвих ситуацій і не бути при цьому 
категоричним, як бути в своїй оцінці проникливою людиною. 

Тематичне планування давало нам змогу бачити цілісно всю систему діяльності і в перспективі 
вносити корективи при розробці кожного уроку згідно з тими потребами, які виникали на попередньому. 
Таким чином, протягом чотирьох років експериментальної роботи ми дібрали таке поєднання всіх 
складників педагогічного процесу, яке давало найвагоміші результати із формування національної 
самосвідомості учнів. 

Основною метою нашої діяльності було виявити, якою мірою учні російськомовної школи оволоділи 
українською мовою, як мовою міжособистісного спілкування.  

Після закінчення роботи над розділом “Іменник” ми зробили “підсумковий зріз”. Спостереження за 
динамікою процесу здійснювали за такими параметрами: 
ü вміння визначати іменники у тексті і вміння висловлюватися з цього приводу; 
ü вміння добирати слова-синоніми і обґрунтовувати свої судження; 
ü вміння спостерігати за явищем чергування в іменниках і обґрунтовувати свої мовознавчі думки; 
ü вміння природно спілкуватися на уроці, екскурсії, на святах, вдома; 
ü якою мірою зацікавленим є спілкування українською мовою. 
Під час експериментальної роботи ми здійснювали педагогічне спостереження, анкетування, аналіз 

результатів діяльності учнів, користувалися методиками вивчення рівнів вихованості учнів. Результати 
роботи внесли в таблицю № 2 (таблиця № 1 – діагностична, була зроблена заздалегідь, до вивчення 
розділу “Іменник”, майже за тими ж параметрами і була основою порівнянь за динамікою оволодіння 
учнями мовленнєвої культури). 

Порівняння з таблицею № 1 дало змогу зробити такі висновки: 
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ü ставлення учнів до оволодіння українською мовою стало свідомим, зацікавленим і знаходиться 
воно в прямій пропорційній залежності від зусиль учителя, від соціокультурного середовища 
школи, від ставлення батьків до цього питання; 

ü оволодіння українською мовою знаходиться в прямій пропорційній залежності від розуміння 
педагогом необхідності отримувати високі результати формування мовленнєвої культури 
безпосередньо на навчальному занятті, створювати для кожного учня “ситуацію успіху” (за 
А.С.Макаренком) індивідуально і “зараз”, не відкладаючи на “потім”; 

ü в оволодінні мовленнєвою культурою центральне місце необхідно відводити спілкуванню 
українською мовою, для чого обирати цінні для учнів певного віку ситуації та теми, теми 
взаємоспілкування, щоб учні самі були зацікавлені в комунікативній компетентності, у 
постійному вдосконаленні вмінь мовленнєвого спілкування. 

Таблиця № 2 
Вміння 
визначати 
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тексті і вміння 
висловлюватися 
з цього приводу 
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Таким чином, формування небайдужого, зацікавленого ставлення учнів до етнонаціональних 
цінностей – мови, культури, усвідомлення власної причетності до історичної долі українського народу, 
ми вважаємо, і є цілеспрямованою роботою із формування національної самосвідомості. 
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Колоскина О.И. Проблемы современных технологий формирования национального самосознания. 

В статье рассматривается проблема применения современных технологий формирования 
национального самосознания. На примере преподавания украинского языка анализируется процесс 

формирования национального самосознания учащихся донецкого региона. 

Koloskina O.I. Problems of Modern Technologies of Teaching National Self-Awareness. 

The article considers the problem of modern technologies application of teaching national self-awareness. The 
process of up-bringing the pupils of the ground of national self-awareness in the Donetsk region is analysed on 

the example of teaching Ukrainian. 
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АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

Розглядається сутність, зміст та особливості застосування методів активного навчання у 
професійно-педагогічній підготовці майбутніх педагогів. На конкретних прикладах розкривається 

методика застосування цих методів у процесі викладання педагогіки. 

Сучасна школа переживає болісний процес становлення, відходу від тотальної уніфікації та 
стандартизації навчально-виховного процесу. У зв'язку з цим переосмислюються цінності, долаються 
консерватизм і стереотипи педагогічного мислення. Сьогодення підвищує вимоги до професійного рівня 
спеціаліста, націлює на формування особистості ініціативної, самостійної, наділеної творчим мисленням. 
Гостро стоїть проблема розвитку творчих здібностей особистості, творчої уяви, інтуїтивного мислення, 
оригінальних способів дій, відходів від шаблонів та ін. 

Професійність педагога характеризується в наш час наступними рисами. 
По-перше, педагог повинен бути організатором, керівником у лабіринті знань. Він повинен 

систематично діяти на психологію своїх учнів, щоб прищепити їм певні риси характеру, волі, звичок і 
смаків, систематично прищеплювати учням звичку думати, аналізувати. 

По-друге, професійність педагога полягає в умінні перетворити учня в об’єкт самовиховання, 
самоосвіти, так як спеціаліст, який закінчив свою освіту разом із закінченням, наприклад, вузу дуже 
швидко відстане і перестане бути кваліфікованим спеціалістом. 

По-третє, професійна кваліфікація педагога полягає в його вмінні трансформувати державні цілі в 
педагогічні. Від педагога вимагається система послідовних дій, направлених на досягнення цілей освіти 
які висуваються сучасним суспільством. Ця діяльність педагога включає такі напрямки як: 

1. Конструктивна діяльність, тобто вибір інформації яка повідомляється студентам; проектування 
власної діяльності на лекції, на практичному або лабораторному занятті; проектування діяльності 
студентів і, на кінець, проектування методів контролю знань. 

2. Організаційна діяльність, тобто організація передачі інформації студентам; організація своєї 
діяльності на лекціях і заняттях; організація діяльності студентів і організація контролю знань. 

3. Комунікативна діяльність, тобто встановлення правильних взаємовідносин з колективом 
студентів, створення доброзичливого психологічного настрою, який сприяє активності процесу 
навчання, виявленню творчих здібностей студентів. При позитивних взаємостосунках краще засвоюється 
матеріал, народжується інтерес до предмета, стають менш помітними окремі промахи викладача. 

4. Гностична діяльність, тобто вивчення способів дії на людей, знання психологічних і вікових 
особливостей цих людей, уміння оцінювати власну діяльність і вносити в неї відповідні корективи. 

Для педагога-новачка характерне планування тільки власної діяльності. Ще немає передбачення того, 
як буде сприйнята студентами інформація, яку повідомляють, що виявиться знайомим, що цікавим, що 
важким, що викличе роздратування. 

В міру оволодіння педагогічною майстерністю  все те, чого педагог хоче навчити своїх студентів, 
отримує психологічне забарвлення. Педагог починає відчувати ступінь сприйняття студентами 
інформації, уміє активізувати студентів. Він спонукає їх до порівняння, пошуку істини, вчить їх 
самоконтролю і самоорганізованості. Його реакція на поведінку аудиторії стає швидкою і чуттєвою, його 
заняття проводяться жваво, емоційно, цікаво. Це значною мірою сприяє підвищенню кваліфікації 
спеціалістів. 

Важливими умовами міцного засвоєння знань і умінь, застосування їх на практиці є мистецтво 
педагога викликати інтерес до предмету,  активне ставлення студента до навчальної роботи. 

Навчання  - це активна праця викладача і студента. Навчально-виховний процес повинен: по-перше, 
бути імітацією того середовища, в якому будуть жити і працювати студенти; по-друге, містити в собі 
конкретну мету і проблеми діяльності; по-третє, забезпечувати формування у слухачів здатності 
вирішувати практичні задачі, змінювати та покращувати той предметний світ, в якому вони живуть і 
працюють. 

Активне навчання повністю відповідає цим вимогам. В його основі лежить принцип безпосередньої 
участі, який зобов’язує викладача зробити кожного студента учасником навчально-виховного процесу, 
який шукає шляхи і способи вирішення проблем. Активні методи навчання дозволяють формувати 
знання, уміння й навички шляхом залучення слухачів  в активну навчально-пізнавальну діяльність. 
Участь в наукових експериментах - це також активна підготовка майбутнього вченого. 

Важливу роль у навчальному процесі відіграє активність тих, кого навчають. Як відмічають 
психологи, формування знань йде тим успішніше, чим вища активність тих, кого навчають, і це 



Вісник Житомирського педагогічного університету.Випуск 6. Педагогічні науки 

216 

призводить не тільки до кращого розуміння, запам’ятовування, зберігання і відновлення нової 
інформації, але  й виробляє вміння застосовувати отримані знання на практиці. 

Висока ступінь гнучкості і адаптивності активних методів навчання дозволяють викладачеві з 
однаковою ефективністю використовувати їх в наступних випадках: 

- на заключній лекції, бесіді, розмові - як практичне обґрунтування актуальності питання, яке 
розглядалося; 

- в якості введення в лекцію - постановка практичної проблеми, яку треба буде розробити; 
- для ілюстрації положень, які розглядаються в процесі лекції; 
- паралельно лекції - частина матеріалів передається в усному викладі, а інша - за допомогою 

активного методу; 
замість лекції - вся тема заняття розкривається за допомогою активного методу. 
Сучасні соціальні умови підвищують вимоги до професійного рівня спеціаліста, націлюють на 

формування особистості ініціативної, самостійної, наділеної творчим мисленням. Гостро стоїть проблема 
розвитку творчих здібностей особистості, творчої уяви, інтуїтивного мислення, оригінальних способів 
дії, відходу від шаблонів та ін. 

Водночас відомо, що до процесів творчості належать несвідомі дії, зокрема, інтуїція, свідома 
діяльність і натхнення як своєрідне “перекладання” з несвідомої сфери у свідомість уже готового 
висновку. Тобто, творча діяльність включає гіпотезу, план, дію. Заданий алгоритм надає мінімальну 
можливість для самостійного пошуку нетривіальних способів засвоєння знань. Це зовсім неприпустимо у 
відношенні до способів формування педагогічних умінь у майбутніх учителів. Отже, потрібні методи, що 
активізують пізнавальну діяльність, творчість. Ця вимога закономірно веде до застосування методів 
активного навчання (МАН). До групи МАН включають такі методи: проблемна лекція, евристична 
бесіда, дискусія, диспут, конкурс, олімпіада, аналіз виробничої ситуації, аналіз критичної ситуації, 
розв’язування конфлікту, метод клініки, метод лабіринту, розігрування ролей, драматизація, дидактична і 
ділова гра та інші. 

Вибір будь-якого з МАН залежить від конкретних завдань навчання, специфіки навчального процесу, 
підготовки викладача і студентів. 

Специфіка навчання за допомогою МАН полягає в тому, що мислення і поведінка студентів 
примусово активізується, спілкування студентів з викладачем і один з одним відбувається на високому 
рівні мотивації, емоційності і творчості, формування в студентів педагогічних умінь відбувається в 
обмежені строки. МАН підтримують у студентів творче напруження, діловий азарт, позитивне 
збудження, емоційність, зацікавленість. Таке навчання нікого не залишає байдужим, значно 
підвищується культура спілкування, поглиблюється потяг до взаємодії з людьми в різних ситуаціях, 
інтенсивно формуються організаційні навички. 

Проблемному викладу матеріалу сприяють лекція-дискусія, лекція з використанням елементів 
мозкової атаки (особливо на етапі формування нових понять), лекція з програванням конкретних 
педагогічних ситуацій, лекція з використанням ТЗН для зворотнього зв’язку, лекція-провокація, лекція із 
запланованими помилками, лекція-візуалізація, лекція “у двох” і ін. 

Для активізації творчої діяльності студентів можна використовувати імітаційні заняття, зокрема 
аналіз конкретних педагогічних ситуацій, рольові ігри, мозкову атаку, рейтингову систему контролю, 
круглі столи та ін. 

Рольові ігри найбільш ефективно можна використовувати при засвоєнні таких тем, де виникає багато 
дискусійних питань, при розв’язанні яких з’являється можливість порівнювати альтернативні думки. 

Включення студентів у рольові та ділові ігри, імітаційне моделювання педагогічних ситуацій, дають 
змогу шляхом активної взаємодії між студентами приймати рішення, засвоювати конкретні професійні 
вміння. Крім того, ділова гра сприяє створенню невимушеної, неформальної обстановки на заняттях, 
відвертих, доброзичливих і довірливих стосунків між студентами та викладачами. Це деякою мірою 
формує у майбутніх вчителів вміння спілкуватися з учнями. 

Курси педагогіки, історії педагогіки мають великі можливості для застосування навчальної ділової 
гри. Адже в історії розвитку педагогічної думки досить багато теорій і течій, які можна імітувати, 
застосовуючи різні змістові позиції учасників. Неоднозначність рішень, наявність елементу 
невизначеності в ситуації гри забезпечують її проблемний характер та особистісний прояв кожного 
учасника. Найбільш цікавими серед ділових ігор, які ми застосовуємо в процесі вивчення історії 
педагогіки, є “Суперечки сучасників”, “Діалог з сучасністю”, “Суди” – над школою 20-х років, сучасною 
школою, пошуками нових шляхів оновлення школи. 

Більш цікаво проходить гра, коли в хід її ввести “катастрофу” – незаплановану, несподівану, невідому 
для учасників гри обставину чи учасника з важливими матеріалами, фактами, іншими елементами 
випадковості, що знімає вигляд “розіграного по нотах” спектаклю, заставляє швидко зорієнтуватися, 
підключити свої знання та вміння з інших галузей знань, часто заставляє учасників гри висловлювати те, 
що вони не змогли б розповісти в інших умовах, “розкріпачує” свідомість. Цьому сприяє емоційно-
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запальна атмосфера інтелектуального і морального суперництва в ході гри. Ясно, що “катастрофи” 
плануються, продумуються, аналізуються, підбираються викладачами завчасно. 

Методичне забезпечення гри (структурна схема, об’єкт імітацій, комплект ролей, правила гри, 
система оцінювання, адаптування) сприяє чіткому її проведенню, активізує пізнавальну діяльність 
студентів, формує необхідні для педагога професійні якості. 

Можна організувати обговорення фахового підручника, яке проводиться у формі імпровізованого 
засідання конкурсної комісії. 

Студентська група поділяється на бригади, кожна з яких виконує роль авторського колективу 
окремого шкільного підручника. Під час обговорення “авторський колектив” ознайомлює присутніх з 
структурою “свого” підручника, демонструє прийоми роботи з ним на різних етапах уроку, показує 
можливість його використання в складі різних методів навчання. Решта студентів у цей час виконують 
роль опонентів. Після презентації підручника вони задають “авторам” запитання, оцінюють методичний 
апарат, систему орієнтування підручника, висловлюють зауваження і пропозиції щодо його покращення. 
Потім надається слово іншому “авторському” колективу. Відбувається ознайомлення з наступним 
підручником і його обговорення. 

Звичайно, не слід чекати від студентів дійсно глибокого аналізу підручника, але таке опрацювання 
допоможе їм краще познайомитись з побудовою підручника, його методичним апаратом і ефективніше 
використовувати в роботі з класом. 

У курсі педагогіки можна застосовувати ігри: 
 1. “Педагогічний хокей”. Група ділиться на дві команди, готуються питання один до одного. 

Починають “нападаючі”. “Захисники” суперників повинні відповідати. Якщо “захисник” відповідає, то 
“гол” відбито, якщо ні, то питання іде до “воротаря”, а якщо і воротар не відповідає – команді 
зараховується гол. 

 2. Гра “Педагогічний лексикон” складається із кількох етапів: а) заповнення педагогічних 
кросвордів мінігрупами по черзі; б) “Що? Де? Коли?”, де мікрогрупа отримує картку з газетною статтею 
і має назвати педагогічні терміни, за допомогою яких можна зробити повідомлення на занятті; 
в) “Бліцтурнір”, де треба дати вірне визначення педагогічних термінів, їх походження. 

 3. “Педагогічна суперечка” – вміння відстояти свій погляд на поставлену проблему. 
 4. “Подорож” у різні країни і століття, де треба вірно відтворити дух часу і розуміння проблем, 

концепцій, напрямків. 
 5. “Знавці”, суть якої полягає в тому, що навчальна група ділиться на команди, які вибирають 

своїх капітанів, мають свої назви і емблеми. На першому занятті виявляється команда “знавців”. Ведучий 
задає питання. Кожна команда відповідає письмово. Час для обдумування залежить від складності 
запитань й встановлюється ведучим. Оцінюють результати за 3-бальною системою: 

“3” – відповідь повна, змістовна, конкретна; 
“2” – відповідь неповна, але на допоміжні запитання відповідь правильна; 
“1” – відповідь неповна, на допоміжні запитання відповідь невірна. 
Команда, яка набрала найбільшу кількість балів, оголошується переможцем відбірної гри і сідає за 

стіл “знавців”, інші команди сідають за пронумеровані столи, відповідно до зайнятих місць. 
На наступному занятті команда “знавців” виступає в ролі суддів. Вона готує з викладачем питання 

наступного туру для інших команд і оцінює їх відповіді. 
Команді, яка виграє наступний тур, надається право вступити в боротьбу за місце за столом “знавців” 

у бліц-змаганні. Команди задають по три питання один одному. Час для обдумування відповідей 
2 хвилини. Відповіді оцінює викладач разом з капітанами інших команд. Переможець сідає за стіл 
“знавців”. 

 За кожний тур команда одержує бали: 
 за перше – 10 балів;   за поразку в бліц-змаганні – 7 балів; 
 за друге – 8 балів;   за перемогу – 19 балів; 
 за третє – 6 балів;   за перемогу над “знавцями” – 12 балів. 
 за четверте – 4 бали і т.д.; 
 У кінці півріччя або року підбиваються підсумки змагань між командами. За результатами 

визначаються оцінки, заліки. У ході імітаційних занять, зокрема ігрових, викладач не повинен робити 
вигляд, що все знає, так як це гальмує ініціативу студента. Він не повинен викликати діалог на себе, тому 
що заняття, як правило, перетворяться в звичайне опитування. Об’єктом критики повинна бути ідея, а не 
людина, що висунула цю ідею. При цьому потрібно пам’ятати, що критика має позитивну сторону 
(виявляються недоліки) і негативну (гальмуються вільні висловлювання оригінальних думок). 

Реалізація таких видів занять в їх оптимальному поєднанні сприяє формуванню умінь застосовувати 
знання у нестандартних ситуаціях, знаходити оригінальні способи вирішення проблем, використовувати 
інтуїцію як складову частину творчості. 
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Колективна ігрова діяльність передбачає розв’язування організаторських задач, які характеризуються 
рядом специфічних елементів: а) ознайомлення з правилами і нормами гри; б) підбір і розподіл 
учасників; в) організація допомоги в процесі гри; г) контроль за діями учасників; д) встановлення зв’язку 
між ними; е) знаходження найбільш оптимального варіанту виконання поставлених задач; ж) інструктаж 
під час пауз і т.д. 

Професійна обстановка, яка подібна за основними характеристиками до реальної дійсності, 
відтворюється за допомогою знакових засобів (мова, графіки, таблиці). Логіка ігрової ситуації повинна 
бути конфліктною, інакше вона беззмістовна. 

Ефективність рольових ігор у системі професійної підготовки майбутніх педагогів може бути 
забезпечена, на нашу думку, за таких умов: 1) позитивні соціальні установки студентів у сфері 
спілкування; 2) усвідомлення і переживання ними суперечностей між досягнутим і професійно 
необхідним рівнем культури педагогічного  спілкування; 3) оптимальне співвідношення і взаємозв’язок 
рольових ігор з іншими методами, засобами і формами підготовки студентів до педагогічного 
спілкування; 4) системний підбір педагогічних ситуацій для програвання, що виступають моделями 
майбутньої діяльності; 5) дотримання процесуальних аспектів рольових ігор; 6) методично доцільне 
керівництво з боку викладача. Як бачимо, презентовані вимоги можна поділити на чотири 
взаємопов’язані групи: 1) вимоги до навчального процесу в цілому; 2) вимоги до самих рольових ігор як 
методу навчання; 3) вимоги до студента як суб’єкта діяльності; 4) вимоги до керівника-викладача. 

Перераховані вище соціально-педагогічні умови сформульовані в найзагальнішому вигляді. Кожна з 
них має свої підструктури, нижчі рівні, стосовно яких є інтегруючою. Наприклад, системний вибір 
ситуацій-моделей для програвання можливий лише за таких умов: 1) вибір ситуацій за певними 
критеріями; 2) відповідна обробка ситуацій, тобто надання їм вигляду, прийнятного для програвання; 
3) класифікація ситуацій і формування їх в систему рольових ігор. 

Атмосфера актуалізації і переосмислення життя в України вимагає нового педагогічного бачення і 
змін у напрямі виховання і самовиховання творчої, конкурентноздатної особистості. 

 
Матеріал надійшов до редакції 22.09.2000 р. 

Пащенко М.И. Активные методы обучения в подготовке будущих учителей. 

Рассматривается сущность, содержание и особенности применения методов активного обучения в 
профессионально-педагогической подготовке будущих учителей. На конкретных примерах 

раскрывается методика применения этих методов в процессе обучения педагогике. 

Pashchenko M.I. Active Methods of Training Future Teachers. 

The article considers the essence, content and peculiarities of application of methods of active training in future 
teachers’ professional and pedagogical training. The author reveals methods of application these methods in the 

process of teaching Pedagogy. 
 

 



 
 

© Єремеєва В.М., 2000 
 

219 

УДК 378.1 
В.М.Єремеєва, 

старший викладач 
(Житомирський педуніверситет) 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 

У статті на основі власного педагогічного досвіду розглядається застосування індивідуального підходу 
до організації навчально-виховного процесу у педагогічному вузі. Аналізується зміст категорій 

“індивідуалізація”, “індивідуальний підхід” тощо. 

Удосконалення якості підготовки вчителя в сучасних умовах знаходиться у прямій залежності від 
пошуків реальних умов для вироблення і закріплення необхідних фахових умінь і навичок у майбутніх 
педагогів. Результативність підготовки майбутніх учителів залежить також багато в чому від того, 
наскільки студентами усвідомлюються різноманітні функції виконуваної ними діяльності стосовно 
їхнього фахового становлення, і як вони інтегруються на теоретичному рівні й у практичній діяльності, 
тобто від того, наскільки процес навчання для кожного стає індивідуалізованим. 

Експериментальна технологія підготовки майбутніх учителів до індивідуалізації навчання 
розроблялася стосовно вивчення педагогічних дисциплін.  При цьому в першу чергу аналізувалися і 
враховувалися недоліки традиційної системи фахової підготовки студентів педагогічного університету: 
низький рівень умінь щодо самостійної роботи; недостатній розвиток загальнонавчальних умінь і 
навичок; спрямованість на запам'ятовування, накопичення фактів; використання в основному 
стандартних форм діяльності; недооцінка індивідуальності, інтересів, схильностей, потреб студентів. 
Масовість і знеособленість навчальних завдань не стимулює самостійність студентів, знижує фахову 
активність, веде до формалізму і догматизму в практичній діяльності, нівелює професійну 
індивідуальність майбутнього педагога. 

Аналіз існуючої системи підготовки вказує також на необхідність переходу від інформаційно-
пояснювальної технології навчання до діяльнісно-розвивальної. Важливими стають не тільки засвоєні 
знання, але і самі засоби засвоєння знань та переробки навчальної інформації, розвиток пізнавальних сил 
і творчого потенціалу студентів, тому що освоєння будь-якого фаху відбувається в результаті тривалого 
відпрацьовування комплексу вправ, що дозволяють виробити автоматизм під час виконання необхідних 
дій. Завдання також полягає в тому, щоб процес формування педагогічних умінь зробити 
цілеспрямованим, систематичним, керованим.  

Розв‘язання цих завдань передбачає перебудову всієї системи роботи. У такій системі можна 
виділити, на основі використання досвіду Т.К.Селевко в аналізі педагогічних технологій, такі 
класифікаційні параметри: за рівнем застосування запропоновану систему, на наш погляд, варто віднести 
до частковопредметної, проте окремі її компоненти можуть бути застосовані і у всіх предметах, тобто 
почасти вона є також і загальнопедагогічною; за головним чинником - соціогенною, тому що вона 
спрямована на соціалізацію майбутніх педагогів, біогенною, оскільки вона враховує індивідуальні 
особливості, психогенною, як спрямованою на розвиток пізнавальних і творчих здібностей студентів; за 
концепцією засвоєння - асоціативна-рефлекторна, така, що розвиває; за орієнтацією на особистісні 
структури - формування знань, умінь, навичок і розвитку засобів розумових дій, тобто інформаційно-
операційна; за характером змісту - світська, навчальна, що навчає; за організаційними формами - 
традиційна, академічна, індивідуальна, творча, тому що використовуються як традиційні форми і методи 
навчання, так і творчі, й індивідуальні, індивідуалізовані; за стилем взаємостосунків - індивідуально-
орієнтована (заохочує і посилює навчання з боку студентів, приносить задоволення в самореалізації) і 
співробітництва; за переважаючим методом – така, що розвиває і саморозвиває, тому що підтримує цілі в 
когнітивній, афективній і психомоторній сфері на всіх рівнях. 

У запропонованій системі можна виділити такі цільові орієнтири: дидактичні,  розвиваючі, виховні, 
соціалізуючі. 

 Дидактичні орієнтири передбачають формування теоретичної свідомості і мислення, тобто 
оволодіння в процесі навчання не тільки знаннями, але і засобами розумової діяльності; індивідуального 
стилю навчальної діяльності; уміння відтворювати в навчальній діяльності логіку наукового пізнання; 
формування й удосконалення фахових знань, умінь і навичок. Таким чином, основна дидактична задача 
полягає в тому, щоб допомогти студентам знайти, усвідомити і прийняти цілі, програму, засвоїти 
навчальні і фахові знання, уміння, прийоми і методи роботи. 

 Розвиваючі орієнтири спрямовані на розвиток загальнонавчальних умінь і навичок, індивідуальних 
пізнавальних і творчих здібностей: умінь порівнювати, зіставляти і синтезувати інформацію, оцінювати 
як самий процес, так і результат, обгрунтовувати і міркувати, передбачати наслідки, здатність до 
перегрупування ідей і зв'язків, дивергентне мислення, багата уява - тобто дати студентам базову 
психолого-педагогічну підготовку для свідомого керування своїм розвитком.  
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Виховуючі орієнтири спрямовані на допомогу студентам у самовизначенні і саморозвитку, сприянні 
формуванню в них індивідуального стилю діяльності, виробленні індивідуальної позиції, вихованні 
самостійності, здатності до співробітництва. 

Соціалізуючі орієнтири передбачають формування соціальних умінь і навичок, необхідних у 
майбутній педагогічній діяльності, оволодіння поведінковими зразками і моделями педагогічної 
діяльності, навичками сучасного соціального життя, суспільно-значущими цінностями. 

Таким чином, на основі поданих цільових орієнтирів можна зробити загальний висновок, що 
основним завданням поданої системи є адаптація студентів у майбутній професії, формування 
педагогічного світогляду. 

В основу формування системи принципів, якими ми керувалися при створенні і реалізації 
запропонованої технології,  були покладені принципи, розроблені і використані в системах Виготського 
Л.С., Гальперіна П.Я., Давидова В.В., Ельконіна Д.Б., Занкова Л.В., Селевко Г.К., Скаткіна М.М., а саме:  

1. Провідна роль теоретичних знань, при обов'язковій реалізації їх в уміннях і навичках. Для 
успішного виконання фахових функцій учителю необхідний високий рівень теоретичних знань. А уміння 
й навички складають основу педагогічної діяльності будь-якого вчителя і від ступеня їхньої 
сформованості залежить результативність педагогічного процесу. Низький рівень сформованості умінь і 
навичок часто є причиною утруднень і невисокої результативності педагогічної діяльності, що й 
зумовлює місце даного принципу в нашій системі. 

2. Навчання на високому рівні утруднення. Реалізація цього принципу припускає індивідуальний 
підхід викладача до студентів на кожному занятті, заснований на знанні їхніх сильних і слабких сторін, 
тобто побудова процесу навчання, узгодженого з рівнем розвитку, а також із зоною найближчого 
розвитку студента. 

3. Варіативність процесу навчання. Реалізація даного принципу передбачає розмаїтість тем і 
завдань у підготовці і проведенні занять, а диференційований підхід у розподілі завдань є найбільш 
оптимальним щодо формування індивідуальних умінь і навичок майбутніх педагогів. 

4. Педагогізація діяльності кожного студента. Тобто, з одного боку, перенесення акценту з 
викладання на навчання, а з іншого боку, професіоналізація процесу навчання. Студенти краще 
засвоюють матеріал, не просто слухаючи і відтворюючи, а виступаючи активним суб'єктом навчання. 
Реалізація даного принципу забезпечує створення психологічного стану задоволеності студентів у 
процесі навчання і впливає на формування їхньої педагогічної позиції. 

5. Активізація студента в процесі навчання. Реалізація даного принципу припускає організацію 
засвоєння знань, умінь і навичок на основі їхнього численного повторення і застосування в різних 
ситуаціях, тренування і заохочення творчої діяльності, стимулювання індивідуальної дослідницької 
діяльності кожного студента, тобто спрямованість педагогічного процесу на пробудження внутрішніх 
сил особистості, стимулювання самодіяльності, ініціативи, творчості.    

5. Співробітництво і взаємодопомога в навчанні. Процес реалізації цього принципу 
співвідноситься з основним стрижнем сучасної парадигми освітнього процесу - ідеєю співробітництва 
основних суб'єктів навчання і виховання. 

Таким чином, запропонована система принципів визначає стратегію діяльності як викладача, так і 
студента у плані постановки цілей і задач курсу, а також добору й вимог до форм, методів, змісту. 

Виходячи з наведеної вище системи принципів, можна визначити такі особливості поданого нами 
змісту курсу педагогічних дисциплін:  

− основний зміст визначається чинними освітніми стандартами;  
− структурування й оформлення навчального матеріалу у вигляді блоків, схем, таблиць, установок;  
− особливе значення мають загальнонавчальні уміння і навички і пов'язані з ними знання;  
− важливими є також знання, уміння і навички, що служать систематизації та інтеграції теоретичної 

бази всього процесу;  
− зміст, методи, прийоми, спрямовані головним чином на те, щоб розкрити і використовувати 

суб'єктивний досвід кожного студента. 
При визначенні і розробці змісту навчальних завдань для студентів особлива увага зверталася на те, 

щоб їхнє виконання, з одного боку, забезпечувало стабільність знань, з іншого боку - рухливість, 
динамічність, фахову спрямованість майбутнього вчителя. 

В основу ж технології індивідуалізованої роботи має бути покладене творче оволодіння педагогічною 
теорією, тобто розробка практичних завдань різноманітного типу і застосування форм і методів, 
спрямованих на формування педагогічних умінь. У такому випадку необхідно і важливо, на наш погляд, 
визначити позицію об'єкта і суб'єкта діяльності і засоби їхньої взаємодії. 

Позиція викладача - консультант, радник, що допомагає організувати навчальну роботу: веде до 
цілей навчання; підтримує ініціативу; розвиває індивідуальність; допомагає в пошуку джерела 
інформації; сам є джерелом інформації; підтримує зворотний зв'язок; координує, коректує спільну 
діяльність. 
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Позиція студента - суб'єкт пізнання: вільно вибирає теми і завдання, рівень утруднення; активно бере 
участь у навчанні; формує індивідуальний стиль творчої діяльності; усвідомлює темпи свого просування; 
адаптується у майбутній професії.            

Загальна позиція - співробітництво, ділове партнерство. 
Виходячи з запропонованих позицій, можна зробити висновок, що перехід до індивідуально-

орієнтованого, індивідуалізованого навчання можливий шляхом здійснення  інтегральної освітньої 
технології через просування до форм і методів навчання, що передбачають максимальну самостійність і 
творчість студента. Цей перехід має бути поступовим, через збільшення форм і методів, що розвивають 
пізнавальну активність студента, що згодом, у результаті спеціально організованого процесу вивчення 
педагогічних дисциплін і цілеспрямованих зусиль педагога, може призвести до виникнення і розвитку 
пізнавальної педагогічної ініціативи. 

Основним стрижнем запропонованої технології є технологічна карта-схема курсу(теми) і 
технологічна карта-схема конкретного заняття.  

Технологічна карта-схема курсу вміщує: загальні цілі, технологічні цілі, форми організації навчання, 
методи проведення заняття, засоби перевірки й оцінки результатів. 

Органічним продовженням технологічної карти-схеми курсу є технологічна карта-схема заняття, що 
містить у собі систему завдань і схематичне викладення навчального матеріалу. 

Для систематизації завдань використовується таксономія цілей у когнітивній сфері, розроблена 
Б.Блумом: кожній категорії відповідають певні завдання, і, таким чином, будується певна рівнева 
класифікація завдань. Завдання категорій “знання”, “розуміння”, “застосування” - обов'язкові для 
виконання всіма. Завдання категорій “аналіз”, “синтез”, “оцінка” - на вибір і бажання студентів. Основна 
вимога, що ставиться до завдань - спонукати розумову діяльність студентів. 

Навчальний матеріал подається за принципом блокового введення теоретичних знань, які подаються 
у вигляді схем, що дозволяє простежити внутрішні і зовнішні зв'язки аналізованих понять. Схеми мають 
як закінчений, так і незакінчений вигляд, супроводжуються питаннями, завданнями, що спонукає 
студентів знаходити різноманітні форми таблиць, організовувати обговорення численних варіантів 
їхнього використання. Виконуючи завдання, студент змушений неодноразово звертатися до текстів 
різних підручників і навчальних посібників, але як би з нових позицій, що призводить до мимовільного 
запам'ятовування. Таким чином, навчальний матеріал і система завдань організовані так, щоб студенти 
мали можливість вибору при підготовці до заняття і стимул до використання різноманітних засобів 
виконання завдань. Пропонуються також варіанти спільного завдання з полегшеною або підвищеною 
трудністю. Використовуючи такі завдання, можливо цілеспрямовано організовувати діяльність 
студентів, домогтися того, щоб процес формування знань, умінь і навичок протікав природним і 
незалежним шляхом. Хоча в ході вибору завдань і підготовці до заняття студенти не одержують прямих 
вказівок до засвоєння матеріалу, процес підготовки має бути також регульованим, керованим. У ході 
попереднього інструктажу викладач допомагає знайти, усвідомити і прийняти цілі майбутньої діяльності, 
вибрати програму діяльності, тобто створює у студентів базову психолого-педагогічну підготовку для 
свідомого керування своїм розвитком. 

Це призводить до усвідомленого вибору завдань і активної творчої роботи у ході підготовки до 
заняття. Допомогу у вигляді індивідуальних консультацій кожен студент одержує в міру необхідності в 
ході підготовки. Для стимулювання дослідницької діяльності використовуються змагання, конкурси 
творчих робіт, заохочення. 

Таким чином, навчальний процес стає індивідуалізованим для кожного студента, що дозволяє 
вдосконалити фахові знання, уміння і навички, виходячи з їхніх інтересів і спеціальних здібностей. 

У ході таким чином організованого процесу навчання студенти засвоюють не тільки педагогічні 
знання, але і різноманітні форми, методи, засоби індивідуалізації не тільки теоретично, але і практично. 

 
Матеріал надійшов до редакції 23.09.2000 р. 

Еремеева В.М. Проектирование и организация педагогической технологии подготовки будущих 
учителей к индивидуализации обучения учащихся основной школы. 

В статье на основании собственного педагогического опыта рассматривается применение 
индивидуального подхода к организации учебно-воспитательного процесса в педагогическом вузе. 
Анализируется содержание категорий «индивидуализация», «индивидуальный подход» и др. 

Yeremeeva V.M. Planning and Organization of a Pedagogical Technology of Future Teachers’ Training for 
Pupils’ Individual Training in Basic School. 

On the basis of her own teacher’s experience the author considers the application of an individual approach to 
the organization of training and educational process at the pedagogical higher educational institution. The 

author analyses the content of categories “individualization”, “an individual approach” etc. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРТЕПІАННИЙ СУПРОВІД ШКІЛЬНОГО ПІСЕННО-ХОРОВОГО 
РЕПЕРТУАРУ 

У статті класифікуються типи акомпанементів як основа принципу поступового ускладнення фактури 
інструментального супроводу  в процесі  вивчення курсу “Практикум із шкільного репертуару” для 

студентів музично-педагогічних спеціальностей. 

Естетичне виховання засобами музичного мистецтва є дієвим фактором становлення здорового 
світогляду підростаючого покоління. Відомо, що хоровий спів традиційно становить собою 
найулюбленіший дітьми вид навчальної діяльності на уроках музики у загальноосвітній школі. З огляду 
на це метою викладання циклу вокально-хорових дисциплін на музично-педагогічному факультеті в 
надання майбутнім учителям музики науково-методичних основ для успішного здійснення вокально-
хорової роботи на уроці та опанування ними технічних і художньо-виразних засобів виконання, 
необхідних для передавання музичного змісту. Так, розв‘язанню цих завдань сприяє вивчення 
студентами курсів хорознавства, диригування, постановки голосу, хорового співу та читання хорових 
партитур. Специфічне коло питань вирішує і практичний курс з оволодіння шкільним репертуаром - 
адже робота шкільного вчителя вимагає знання широкого обсягу пісенного матеріалу. 

Пісня як одна з основних камерних форм визначається тим, що музика загальними рисами відповідає 
настрою і змісту тексту, але в той же час не ілюструє його подробиць. Широке коло тем у піснях 
педагогічного репертуару зумовлює характер образності, музично-поетичного синтезу, зрештою, самої 
форми висловлювання. Розмаїття звукових інтерпретацій поетичного слова збагачує уявлення дітей про 
духовний світ людини, її неспокійну долю, історичне минуле народу. Пісні різних часових періодів 
несуть правдиву інтонацію, що наповнювала серце митця в хвилини радості і смутку. Інтонація 
людського почуття стає мелодією, яка передає виразні мотиви, градації людських переживань. 

Дуже розповсюдженою є куплетна форма пісень. основним принципом куплетності є незмінне 
повторення музики при постійному оновленні тексту. В багатьох куплетних піснях виокремлюється 
заспів та приспів (складений куплет). При цьому текст заспіву поновлюється, а текст приспіву 
здебільшого лишається незмінним (або дещо видозмінюється). Відтінення відмінностей  у змісті куплетів 
досягається за рахунок виконавського нюансування. Розмірності вірша часто відповідає періодичність 
музичної будови, проте трапляється і більш близьке дотримання смислових угрупувань тексту,  яке 
більшою мірою виходить з вимог відповідності вокальної інтонації до природного словесного мовлення. 
Таким чином, для більшості творів шкільного пісенного репертуару характерним є співпадання 
загального емоційного строю слів і музики, а також смислових акцентів та конкретних історичних 
наголосів. Але не варто обходити увагою й дещо суперечливу тенденцію словесного висловлювання до 
поступовості й незамкнутості, а музичної форми - до репризності й завершеності. 

Оскільки поряд з акапельними творами чималу частину шкільного репертуару складають твори з 
інструментальним супроводом, ефективність навчання методам роботи над пісенним репертуаром 
залежить також  від того, наскільки сумлінно ставляться студенти до опанування різних типів 
акомпанементів. Як правило, виклад акомпанементу до пісень педагогічного репертуару здійснюється 
найпростішими видами фортепіанної фактури, притаманної побутовим жанрам (акордовий, 
арпеджований акомпанемент). Проте, в цих межах можливо досягнути різноманітності й виразності 
(ритм, гармонія, голосоведіння використовуються як яскраві засоби музичної характеристики). Отже, 
фортепіанний супровід підкреслює головне у вокальній мелодії пісні, підсилює виразність, додає більшої 
.визначеності її характеру. 

Відомо, що акомпанування разом з іншими суто виконавськими видами діяльності (хоровим 
диригуванням, сольним виконанням пісень під власний акомпанемент, грою музичних творів для 
слухання) посідає важливе місце в музично-просвітницькій практиці вчителя загальноосвітньої школи. 
Зважаючи на це, актуальним є напрацювання великого та різноманітного дитячого хорового репертуару 
(з будь-яким типом акомпанементу) та набуття студентами професійних навичок для його швидкого 
поновлення. 

Супровід може не тільки надавати гармонічну, а іноді й мелодичну (у вигляді дублювання) підтримку 
голосу. У своїй практичній діяльності вчитель музики стикається з необхідністю поєднання вокальної 
партії з акомпанементом через обмеженість вокально-технічних можливостей дитячих голосів. 
Виконання цього завдання потребує використання значної кількості практичних навичок адаптації 
творів, а саме: 

− переміщення та спрощення акордових побудов і гармонічних фігурацій; 
− стиснення гармонічних побудов і акордів, поданих у широкому розташуванні; 
− розгортання акорду в гармонічну фігурацію; 
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− об‘єднання вокальної партії з басовою лінією акомпанементу; 
− сполучення акордової пульсації з басом або мелодією; 
− розподіл середніх голосів між обома руками [9: 115-116]. 
Неможливо заперечити важливе значення фрагментів суто інструментального звучання в музичній 

тканині твору. Перші вступні такти акомпанементу вводять слухача в емоційну сферу пісні. Вступ може 
складатися з одного звука чи акорду, кількох акордів (поданих певною фігурацією) чи нести конкретний 
тематичний зміст (самостійний або запозичений з наступних основних частин форми). Кінець вступу 
часто відмежовується від наступної музики цезурою (паузою, ritenuto, ферматою). Адекватність 
відтворення музичного змісту перебуває також у прямій залежності від виразного виконання програшів 
(музичних реприз або інструментальних закінчень). Повторення музики вступу в кінці твору надає 
завершеності й заокругленості формі. 

В межах вивчення курсу “Практикум з шкільного репертуару” необхідно дотримуватися певної 
послідовності проходження навчального матеріалу, в основі якої – принцип поступового ускладнення 
фактури інструментального супроводу. Реалізацію цього принципу слід здійснювати відповідно до такої 
класифікації типів акомпанементів. 

1. Акомпанемент “гармонічна підтримка” становить собою акордовий виклад з еквіритмічним рухом 
голосів, але мелодійною значущістю лише вокального голосу. Наприклад: 

− Р.Паулс, сл.І.Ласманіса, рос.текст О.Петерсон. Сонна пісенька [3:9-10] 
− Грузинська народна пісня “Светлячок”. Обр.В.Гокіелі. Рос.текст Л.Некрасової [5:157-158] 
− М.Глінка, сл.Н.Забіли. Не щебечи, соловейку [6:69-70] 
− Г.Сковорода. Стоит явор над горою [10:18-19’] 
− Д.Крижанівський, сл.Т.Шевченка. Реве та стогне Дніпр широкий [6:57-58] 
− Молдавська народна пісня “Весна”. Обр.С.Полонського. Укр.текст Є.Доломана [7:64-66] 
2. Акомпанемент “чергування баса й акорду” також є різновидом гомофонно-гармонічного викладу з 

акордовим акомпанементом. Цьому виду супроводу притаманна певна самостійність басової лінії. 
Наприклад: 

− Г.Гладков, сл.Є.Успенського. “Если бы я был девчонкой” [1:12-15] 
− Р.Паулс, сл.І.Рєзніка. Золоте весілля [3:6-8] 
− Г.Гладков, сл.Ю.Михайлова, укр.текст П.Сингаївського. Тихий марш [6:52-56] 
− Г.Струве, сл.К.Ібряєва, укр.текст Є.Доломана [6:108-112] 
− К.Молчанов, сл.Г.Полонського. Журавлина пісня (з к\ф “Доживем до понеділка”), укр.текст 

О.Пархоменка [6: 117-121] 
− Ф.Шопен, сл.С.Витвицького, рос.текст В.Рождественського. “Желание” [6:246-148] 
− Польська народна пісня “Зозуля”. Бр. А.Сигетинського, укр.текст М.Фіненка [7:140-142] 
− М.Глінка, сл.В.Забіли. Гуде вітер вельми в полі [10:45-46] 
− З.Компанієць, сл. П.Синявського, укр.текст В.Моруги. Пісенька горобчика [7:118-121] 
− Р.Роджерс, рос.текст М.Цейтліної. “До-ре-ми” (з к\ф “Звуки музики”) [11:26-29] 
− М.Кармінський, сл.Уолтера де ла Мера. Десь там [11:63-69] 
− Й.Брамс. Обр. А.Цахе, укр.текст М.Познанської. Колискова [11:113-115] 
3. Акомпанемент “акордова пульсація” визначається концентрацією експресії в гармонічних 

фактурних формулах, викладених переважно відносно дрібними тривалостями. Творам з даним типом 
акомпанементу притаманна значущість фортепіанних прелюдій і постлюдій. Наприклад: 

− О.Пахмутова, сл.С.Гребенникова і М.Добронравова. “Главное, ребята, сердцем не стареть” [4:35-
37] 

− І.Дунаєвський, сл.В.Лєбєдєва-Кумача, укр.текст Р.Чумака. Веселий вітер (з к\ф “Діти капітана 
Гранта”) [6:38-43] 

− П.Чайковський, сл.В.Жуковського. “Уж вечер…” (дует Лізи і Поліни з опери “Пікова дама”) 
[6:223-225] 

− К.Вебер. Обр. В.Попова. “Вечерняя песня” [6:245-246] 
− А.Новиков, сл.Л.Ошаніна, укр.текст О.Новицького. Дороги [6:256-259] 
− С.Климовський. Обр.Л.Бетховена. Їхав козак за Дунай [10:20-24] 
− К.Стеценко, сл.В.Самійленка. Вечірня пісня [10:128-130] 
− Е.Григ, сл.А.Мунка, рос.текст С.Свириденко. “Заход солнца” [11:39-41] 
4. Акомпанемент “гармонічні фігурації” характеризується переважанням гітарних формул. Рівномірна 

пульсова основа викликає в слухачів образотворчі асоціації. Емоційно-образний зміст збагачується за 
рахунок темброво-колірних властивостей фону. Наприклад: 

− Р.Паулс, сл.Аспазії, рос.текст О.Петерсон. “Небо плачет” [3:34-36] 
− О.Пахмутова, сл.М.Добронравова. “Беловежская пуща” [4:28-32] 
− Невідомий автор. Обр.А.Совінського. Про Гриця [10:27-29] 
− Л.Александрова, сл.М.Петренка. Обр.В.Заремби. Дивлюсь я на небо [10:40-41] 
− Я.Дубравін, сл.В.Суслова. “Песня о земной красоте” [11:71-74] 
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− О.Злотник, сл.М.Сингаївського. “Цвіт землі”[ 11:93-95] 
5. Акомпанемент мішаного типу – результат і наочний приклад взаємодії різних типів 

акомпанементу. Наприклад: 
− М.Лисенко. Хор “А вже весна” (з опери “Зима і весна”) [6:204-210] 
− Ф.Шуберт. Перекл.П.Рукіна. “Форель” [6: 240-244] 
− А.Штогаренко, сл.Н.Забіли. Струмок. [7:37-40] 
− Білоруська народна пісня “Перепілонька”. Обр.А.Туренкова, укр.текст О.Пархоменка [7:57-62] 
− Й.Іващенко, сл.А.Малишка. Колискова [8:82-86] 
− В.Моцарт, перекл. В.Попова, рос.текст Я.Серпіна. “Цветы” [11:103-106] 
− М.Римський-Корсаков. Хор “Белка” (з опери “Сказка о царе Салтане”) [6:65-68] 
На початковому етапі оволодіння музично-педагогічним репертуаром доцільно використовувати 

твори з акомпанементом, викладеним нескладною фактурою одного певного типу. Вивчення 
акомпанементів мішаного типу слід розпочинати після ознайомлення з різними інструментальними 
фактурами. Доцільним є спрямування роботи над супроводом на реалізацію таких вимог методичного 
характеру: 

Досягнення правильного співвідношення голосів і розподілу звучності (виразне виконання мелодії, 
відчуття гармонічних фігурацій); 

Уточнення динамічних і тембрових характеристик звучання під час переходу від вступу до виконання 
акомпанементу; 

Оптимальне співвідношення динамічних і темпових нюансів, характеру звучання [2:9] 
Реалізація комплексу визначених завдань передбачає не тільки аудиторну, а й постійну практичну 

діяльність студентів – як під час педагогічної практики в школі, так і в процесі концертного життя класу, 
кафедри, самодіяльних творчих об’єднань. Вивчення шкільного вокально-хорового репертуару є 
надзвичайно важливим для професійного становлення вчителя-музиканта, розширення його музичного 
кругозору та кола практичних вмінь і навичок як чинників музично-педагогічної майстерності. 
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Моисеева М.А. К вопросу о фортепьянном сопровождении школьного песенно-хорового репертуара. 

В статье классифицируются типы аккомпанементов как основы реализации принципа постепенного 
усложнения фактуры инструментального сопровождения в процессе изучения курса «Практикум по 

школьному репертуару» для студентом музыкально-педагогических специальностей. 

Moiseyeva M.A. On the Problem of Piano Accompaniment of Melodious-Choral Repertoire. 

The article classifies the types of accompaniments as a basis of the principle of gradual complication of 
instrumental accompaniment texture in the process of studying the course “Practical Studies in School 

Repertoire” for students of music-pedagogical specialities. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ НА РОЗВИТОК І ВИХОВАННЯ 
ДІТЕЙ 

У статті розглядаються медичні, психолого-педагогічні та соціальні наслідки аварії на ЧАЕС, що 
вплинули на фізичний, психічний, соціальний розвиток дітей та підлітків, котрі проживають в 

радіаційно забруднених районах. 

Чорнобильська катастрофа, що сталася у 1986 році, визнана найбільшою за всю історію людства. 
Аварія на ЧАЕС призвела до серйозних соціальних та психологічних наслідків, а також до 

виникнення на території України унікальної екологічної ситуації, яка пов‘язана як із зовнішнім 
опроміненням значних контингентів населення, так і з тривалим надходженням в організм радіонуклідів, 
що невід‘ємно впливають на здоров‘я людей. 

Наукові дослідження, присвячені впливу радіації на стан здоров‘я населення, дозволили сформувати 
концепцію про її безпорогову дію. Вважається, що будь-яка доза, якою б малою вона не була, спричинює 
негативний вплив на організм людини. Так, на території Житомирської області немає екологічно 
шкідливих промислових підприємств і до аварії вона вважалася екологічно чистою зоною. Нині 30% її 
території (722 населених пункти, 9 адміністративних районів), де мешкає 450 тис. чоловік, в тому числі 
110 тис. дітей, перебуває під постійним радіологічним контролем. 

Група експертів “Міжнародного чорнобильського проекту” підкреслює, що “аварія спричинила 
значні негативні психологічні впливи, виражені у посиленому почутті тривоги та виникненні стресу 
через постійне відчуття значної непевності, що ми спостерігали і за межами відповідних забруднених 
районів”[1]. 

Медико-психологічні дослідження виявили симптоми психологічних втрат: депресивні реакції, 
тривожність, посттравматичні страхи, порушення сну, песимістичні настрої. У низці спеціальних 
досліджень відзначено, що величина дози іонізуючого опромінення у населення забруднених регіонів 
пов‘язана з порушеннями в когнітивній сфері. Зокрема, це – розлади пам‘яті, уваги, симптоми 
порушення вищих нервових функцій, зумовлені локальними структурними змінами головного мозку під 
впливом радіації. 

Особливе занепокоєння викликають зміни у стані здоров‘я дітей, які потрапили під дію малих доз 
радіації, у зв‘язку з тим, що клітини росту дитячого організму більш радіочутливі, ніж у дорослих. 

Аналіз стану здоров‘я дитячого населення усіх радіаційно забруднених регіонів України свідчить про 
погіршення демографічної ситуації та показників їх здоров‘я. Як свідчить медична статистика, рівень 
загальної захворюваності евакуйованих з 30-кілометрової зони дітей чи тих, що залишилися там 
проживати, має чітку тенденцію до зростання. Рівень поширення захворювань з 1987 року збільшився 
більш ніж удвічі. Ті ж тенденції зберігаються і в несприятливих за радіаційною обстановкою регіонах. 

Найбільш значні негативні зрушення відбулися у класі хвороб крові і кровотворних органів – 
зростання відзначається у 9,6 разів; на другому місці за темпами змін знаходяться новоутворення 
(зростання у 6,6 разів); на третьому – хвороби кровообігу (зростання у 6,4 разів). Далі йдуть хвороби 
органів травлення – зростання у 5,8 разів, розлади нервової системи та психічні, а також хвороби 
ендокринної системи. 

При цьому визначено, що на забруднених територіях в структурі захворювань (порівняно з умовно 
чистими районами) у п‘ять разів збільшилася кількість дітей із хворобами щитовидної залози, у два рази 
-  з хворобами системи дихання, у півтора рази – травлення, у 1,7 разів – нервової системи. У 2,5 рази 
частіше зустрічається вегето-судинна дистонія – порівняно з дітьми, які мешкають в умовно чистих 
регіонах. У 2,5 рази порівняно із середньодержавним підвищилися показники розповсюдженості 
вроджених аномалій, притаманні дитячому населенню. Так, серед дітей та підлітків північних районів 
Житомирської області практично здоровими є лише 20,9% школярів. 

Подальший прогноз захворюваності дітей свідчить, що до 2005 року буде спостерігатися зростання 
захворюваності майже у всіх класах хвороб на 11,7%, а в районах радіаційного контролю – на 17,7%. 
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Значне зростання психічних розладів у дітей, за даними психофізіологічної статистики і вивчення 
психодіагностичного стану та розумової працездатності школярів спричинили до того, що діти мають 
занижені функціональні можливості центральної нервової системи – гальмуючі процеси переважають 
над процесами збудження. Водночас спостерігаються порушення функції уваги та пам‘яті, що негативно 
впливає на розумову працездатність підростаючого покоління [2]. 

Проведене нами дослідження свідчить про те, що діти, які мешкають на забруднених територіях, 
переживають також серйозні труднощі соціальної адаптації. У них частіше мають місце елементи 
аутодеструктивної поведінки, дратівливості, агресивності, як прояву посттравматичного стресу. Під 
впливом соціальної дезадаптації у дітей знижується інтерес до перспективи та навчальної діяльності, 
виявляється тимчасова емоційна напруженість, психомоторні та психовегетативні відхилення, при яких 
особистість ще зберігає здатність до критичної оцінки та до цілеспрямованої діяльності і може 
коректувати свою поведінку під впливом сприятливих змін у ситуації чи в умовах надання адекватної 
соціально-психологічної допомоги. 

Отже, враховуючи вищесказане, необхідна негайна допомога дітям з боку медичних, соціальних 
працівників, а також психологів та педагогів із залученням нетрадиційних підходів до впровадження в 
навчально-виховний  процес лікувальної терапевтичної педагогіки, постійного аналізу здійснення 
навчання і виховання у контексті його психофізичної цінності. 

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які потерпіли внаслідок Чорнобильської 
катастрофи», передбачає низку заходів, спрямованих на захист здоров'я та лікування дітей, потерпілих 
внаслідок аварії, зокрема, оздоровлення в спеціалізованих закладах. 

ОДСРЗ «Лісовий берег» - обласний дитячий санаторій радіаційного захисту, в якому оздоровлюються 
діти Житомирщини, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. В санаторії впроваджується комплекс 
медичних, психолого-педагогічних та соціальних заходів, що дають можливість поліпшити здоров'я та 
психічний стан дітей, які мають вади внаслідок дії іонізуючого випромінювання. Комплекс лікувально-
профілактичних заходів у дитячому оздоровчому центрі - вживання чистих продуктів харчування, 
фізіотерапевтичні методи - дає змогу знизити рівень інкорпорованого радіоцезію за 21-24 дні на 99%. 
Згідно з цим у санаторії передбачене шестиразове харчування з включенням у раціон овочів, фруктів, 
риби, дієтичного м'яса, вітамінів. 

Разом з медичним персоналом у санаторії працює педагогічний колектив, завдяки якому діти мають 
можливість не лише лікуватися, але й навчатися, активно відпочивати. Робота педагогів-вихователів 
спрямована на всебічний розвиток та виховання дітей. За спеціально розробленою програмою щодо 
усунення вад та поліпшення стану психічного розвитку дітей працює психолог. Система виховної та 
психологічної роботи планується з урахуванням віку дітей, стану їх здоров'я, рис характеру та кола 
інтересів кожної дитини.  У санаторії працює бібліотека. Діти мають можливість читати різноманітну 
літературу, проводяться тематичні бесіди, вікторини, виховні години [3]. 

Також у «Лісовому березі» широко розвинена система фізичного виховання. На території є кілька 
спортивних майданчиків, на яких організовуються рухливі ігри, змагання, олімпіади. Санаторій 
побудований на березі річки, що дає можливість дітям влітку проводити оздоровлення. У санаторії є 
комп'ютерний зал, фотогурток, ігрова кімната для дітей молодшого віку. Два рази на тиждень діти з 
вихователями готують загально санаторські пізнавально-розважальні заходи. Крім того, проводяться 
прогулянки до міста, гідропарку, замовляються екскурсії до музеїв, визначних місць Житомира. До 
оздоровчого центру запрошуються колективи художньої самодіяльності, ляльковий та драматичний 
театри. 

Система психолого-педагогічної роботи ОДСРЗ «Лісовий берег» спрямована не лише на поліпшення 
стану здоров'я дітей, але й на розвиток їх здібностей та інтересів, творчих можливостей і має базуватись 
на методах розширення життєвого простору за рахунок заглиблення в творчу діяльність. У своїй праці 
педагоги керуються, перш за все, інтересами дитини, необхідністю її повноцінного психічного розвитку 
як особистості, та її медичного й психолого-педагогічного захисту від впливу негативних факторів, 
спричинених перебуванням у зоні радіологічного контролю. Медичні, соціальні та психолого-педагогічні 
аспекти Чорнобильської катастрофи є такими, що заслуговують на ґрунтовне вивчення, узагальнення та 
обов'язкове врахування при реалізації заходів щодо подолання наслідків аварії. 
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Колесник И.В. Особенности влияния чернобыльской катастрофы на развитие и воспитание детей. 

В статье рассматриваются медицинские, психолого-педагогические и социальные последствия аварии 
на ЧАЭС, повлиявшие на физическое, психическое, социальное развитие детей и подростков, 

проживающих в радиационно загрязненных районах. 

Kolesnyk I.V. Peculiarities of Chornobyl’ Accident Influence on the Development and Upbringing  of 
Children. 

The article deals with medical, psychological, pedagogical and social consequences of the ChNP accident, 
which influenced physical, mental, social development of children and teenagers, who live in contaminated 

regions. 
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ОСНОВИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ГІМНАЗИЧНОЇ ОСВІТИ 

У статті розглядається специфіка особистісно-орієнтованої системи навчання на основі власного 
практичного досвіду роботи у гуманітарній гімназії. Подається порівняльна характеристика 

традиційної та особистісно орієнтованої систем навчання. 

Становлення нової системи освіти, зорієнтованої на входження у світовий освітній простір, 
супроводжується якісними змінами у педагогічній теорії і практиці. Проходить зміна освітньої 
парадигми, пропонуються нові підходи, інші відносини, інша поведінка, інший педагогічний менталітет, 
в основі якого лежить визначення індивідуальності, самобутності, самооцінки кожної людини, її 
розвитку не як колективного суб‘єкта, а, передусім, як індивіда, який має свій неповторний суб’єктний 
досвід . 

Закони формування особистості людини не можуть бути вільними від законів, за якими розвивається 
суспільство. Сучасний процес виховання є насильницьким актом уніфікованого програмування 
особистості дитини згідно з певним еталоном, який сконструювало суспільство [1:52]. 

Це стосується і процесу навчання, адже він визначається як процес передачі знань, суспільно-
історичного досвіду і т.і., чим порушується важливе положення життєдіяльності людини, бо досвід, як 
особистісне надбання  кожної людини, не передається. Тому виникає нагальна потреба збагачення змісту 
освіти новими процесуальними вміннями, розвитком здібностей оперування інформацією, творчим 
вирішенням проблем науки і ринкової економіки з акцентом на індивідуалізацію знань, умінь і навичок 
кожної особистості через використання нею в навчальній та інших видах діяльності власного 
суб‘єктивного досвіду.  

У сучасній педагогіці, зокрема у двох її напрямках, технологічному (який передбачає розробку 
сучасних технологій і методик, новітніх технічних  засобів навчання) та феноменологічному  (де в центрі 
уваги знаходиться дитина, посилюється значущість особистості школяра та дій щодо розвитку його 
здібностей і природних задатків) не тільки не присутня власне дитина як особистість й індивідуальність 
зі своїм, властивим тільки їй, світом вражень і відчуттів, але й немає самого вчителя, його особистості, 
його психічних, творчих, індивідуальних особливостей. Вирішити цю проблему, на нашу думку, може 
впровадження в практику освітньої діяльності особистісного підходу до навчання та виховання, 
орієнтація на створення індивідуалізованої  системи знань. 

С.У.Гончаренко визначив поняття особистісного підходу як “послідовне ставлення педагога до 
вихованця як до особистості, як до свідомого відповідального суб‘єкта власного розвитку і як до суб‘єкта 
виховної взаємодії”. Особистісний підхід – базова ціннісна орієнтація педагога, яка визначає його 
позицію у взаємодії з кожною дитиною й колективом. Сучасне розуміння  особистісного (або 
особистісно-центрованого) підходу визначили в 60-і роки представники напряму гуманістичної 
психології (К.Роджерс, А.Маслоу, Р.Рей, В.Франкл), які стверджували, що повноцінне виховання 
можливе лише в тому випадку, коли школа служитиме лабораторією для відкриття унікального “Я” 
кожної дитини. Особистісно орієнтований підхід передбачає допомогу вихованцю в усвідомленні себе 
особистістю, у виявленні, розкритті його можливостей, становленні самосвідомості, у здійсненні 
особистісно значущих і суспільно прийнятних самовизначення, самореалізації та самоутвердження  
[2:243]. 

Головним принципом особистісно-орієнтованої педагогіки, на якому будується її система  
теоретичних знань і практичних умінь є гуманістична спрямованість. 

Гуманізацію в такій системі навчання ми розуміємо як “олюднення навчально-виховного процесу, що 
забезпечує постійний саморозвиток особистості учня в умовах педагогічної підтримки й захисту дитини” 
(П.Блонський, Л.Виготський, В.Сухомлинський, С.Шацький), а гуманітаризацію – як інтеграцію 
наукових знань із загальнолюдськими цінностями.  Це означає: реальне визнання цінності людини, її 
права на вільний розвиток і виявлення своїх здібностей; утвердження пріоритету блага людини як 
критерію оцінки рівня взаємовідносин у суспільстві; ствердження того, що відчуття людини в бутті та 
буття в людині виявляється у різноманітних формах, оскільки визнає унікальність особистості людини у 
всіх її проявах; розуміння необхідності спрямування у майбутнє людини, до вільної творчої реалізації 
можливостей її особистісного потенціалу. 

Головною характеристикою гуманістично спрямованої особистісно-орієнтованої педагогіки відносно  
її змісту, методів навчання, видів і способів педагогічного впливу є її психотерапевтична основа, під чим 
розуміється формування і розвиток принципово нових психічно комфортних, ситуативно  адекватних, 
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безпечних для самої людини і суспільства способів взаємовідносин між людьми в професійній діяльності 
і в особистому житті [1:9]. 

Табл.1.  
Поріняльна характеристика традиційної та особистісно орієнтованої систем навчання 

ТРАДИЦІЙНА СИСТЕМА ОСВІТИ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА СИСТЕМА ОСВІТИ 
ОСВІТА 

Процес навчання і виховання, що 
формує статистичну модель знань, 

умінь, навичок 

Учіння як особлива індивідуальна діяльність учня 

ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 
Орієнтація  діяльності викладача на 
середнього учня,  коли учень стає 

об‘єктом його діяльності 

Орієнтація на діяльність учня, на диференційовані, 
індивідуалізовані програми навчання, яке організовують всі 
учасники навчально-виховного процесу, усвідомлення учнем 

послідовності виконання навчальних дій, врахування 
суб‘єктного досвіду як  вчителя, так і  учня, взаємодія у 

процесі навчання 
 

РОЛЬ ВИКЛАДАЧА 
Викладач подає навчальну інформацію, 

що є основою його діяльності 
Викладач формує мотиваційну сферу діяльності учня, 

створює педагогічні умови для самореалізації, саморозвитку 
особистості. 

РОЛЬ УЧНЯ 
Учень – об‘єкт навчання. Мета його 
діяльності – відтворення навчального 

матеріалу. 

Учень формує власні знання як спосіб формування цілісної 
картини світу. 

ЗАСОБИ НАВЧАННЯ 
Засоби готуються і використовуються 
на основі ознайомлення з навчальним 

матеріалом. 

Використання індивідуально спрямованих засобів навчання, 
що ведуть до створення індивідуалізованої системи знань, 
практичних вмінь, що впливають на поведінку дитини. 
ОЦІНКА 

Оцінка визначається вчителем. Взаємооцінка й самооцінка як чинник формування 
особистості, що розвивається. 

КОРЕКЦІЯ 
Корекція навчальної  діяльності 

здійснюється  вчителем для всього 
класного колективу. 

корекція навчальної діяльності здійснюється вчителем, 
батьками, психологом через створення індивідуальної 

програми розвитку кожної дитини. 
 
Змістом особистісно-орієнтованої педагогіки є індивідуалізована система наукових знань і 

практичних умінь, що впливають на поведінку людини з метою зміни цієї поведінки [1], а також нове  
тлумачення індивідуального підходу, суть якого полягає в тому, щоб у системі освіти йти не від 
навчального предмета до дитини, а від дитини до навчального предмета, йти від можливостей дитини з 
урахуванням потенційних можливостей, які необхідно розвивати, удосконалювати, збагачувати [3:42]. 
Індивідуалізація такого підходу розглядається як процес, що через розвиток особистості забезпечує 
саморозвиток суспільства [4:551]. 

Виходячи з цього, особистісно-орієнтована система навчання:  
ü визначає учня основним суб‘єктом навчання; 
ü передбачає проектування мети освіти - якнайповніший розвиток індивідуальних здібностей, 

реалізацію індивідуально-особистісного життєвого проекту, визначення життєвих планів і 
способів самореалізації; 

ü реалізацію системи освіти як відкритої і динамічної (згідно з положеннями синергетики), що, в 
свою чергу, відображає динаміку способів освоєння світу; 

ü стверджує принцип самоорганізації, втілення якого відбувається у спеціально створеному 
педагогом навчальному середовищі, що передбачає спільну творчу діяльність організаторів, 
вчителів, учнів, батьків, громадськості у визначенні планів, програм стратегій навчання і 
виховання. 

Адже “…виховувати, - як зазначав Л.Виготський, - це означає організовувати життя, в правильному 
житті правильно ростуть діти. Отже виховання розгортається як найважливіша у світі проблема - 
проблема життя як творчості” [5:315]. 

Особистісно-орієнтована система навчання стверджує ідеї гуманізації та гуманітаризації освіти, які 
орієнтуються на цілісність знань, на повсякденний світ дитини, на ущільнення та вибіркове отримання 
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інформації і вивільнення часу для її осмислення (що було запропоновано, наприклад, авторами програми 
“Довкілля: під керівництвом В.Р.Ільченко”) [6], і є логічним сучасним наповненням розумінь 
педагогічного принципу Я.А.Коменського щодо осмислення і творчого освоєння світу, де розуміння, 
воля і діяльність визначаються як вирішальні складові навчального процесу. 

Це досягається завдяки предметно-інтегрованій системі роботи при вивченні як природничих, так і 
гуманітарних наук. Інтегрований підхід дає змогу  відновити коло триєдиної мети школи: виховання, 
навчання, розвитку. Виходячи з цього, нових орієнтирів набуває і статус вчителя, який  розуміє, що 
педагог сьогодні не стільки той, хто навчає, скільки той, хто відчуває, як дитина навчається. 

Порівняльна таблиця традиційного та особистісно-орієнтованого навчання свідчить про переваги 
останньої, оскільки вона характеризується гуманістичним, психотерапевтичним спрямуванням, що 
мають антропоцентричний характер (табл.№1). 
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Яценко С.Л. Основы личностно ориентированной системы гимназического образования. 

В статье рассматривается специфика личностно ориентированной системы обучения на основе 
собственного практического опыта работы в гуманитарной гимназии. Представлена сравнительная 

характеристика традиционной и личностно ориентированной систем обучения. 

Yatsenko S.L. Grounds of a Person Oriented System of Gymnasium Education. 

The article considers specific features of person oriented system of education on the basis of own practical work 
experience in a gymnasium pertaining to humanities. A comparative characteristic of traditional and person 

oriented system of education is given. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СПЕЦКУРСУ "ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФІЗИКИ" 

У статті на основі власного педагогічного досвіду розглядаються можливості вказаного спецкурсу в 
контексті підготовки майбутніх вчителів фізики.  Аналізується програма спецкурсу та комплекс умінь і 

навичок, що формуються в процесі його вивчення. 

Професійна підготовка вчителя визначається сучасною освітянського парадигмою, яка спрямована на 
особистісну орієнтацію процесу навчання, забезпечення всебічного розвитку учнів, їхніх творчих 
здібностей, готовності до майбутньої продуктивної діяльності. Саме це зумовлює актуальність розробки і 
впровадження спецкурсу "Інноваційні підходи в організації творчої навчальної діяльності з фізики" в 
системі підготовки майбутніх вчителів, 

Впровадження  спецкурсу  передбачає реалізацію  акмеологічної стратегії в процесі підготовки 
майбутніх спеціалістів. Зазначимо, що акмеологія (від грецького слова акме - вища точка, зрілість, 
розквіт) - нова міждисциплінарна галузь у системі знань наук про людину. Відповідно акмеологічна 
стратегія навчання, вдосконалення, корекції і самореорганізації професійної діяльності будується на 
основі попередньо виявлених і розроблених моделей діяльності, застосування принципу акмеології, 
акмеології творчої діяльності спеціаліста (детальніше див [6]), 

Організація навчального процесу, насамперед, його   основного елемента - уроку, вимагає від вчителя 
системно - структурного підходу, при якому урок виступає як складна ієрархічна система, однією із 
підсистем якої є навчальна діяльність учнів. Елементарною системотворчою одиницею ("клітиною") 
діяльності вчителя виступає моделювання навчального фрагменту, який являє собою навчальну 
діяльність, спрямовану на розв'язування конкретної навчальної задачі. Тому одним із основних 
професійних вмінь вчителя слід вважати моделювання різних видів навчальної діяльності. З 
вищесказаного слідує, що одним із основних чинників   акмеологічної стратегії вивчення шкільного 
курсу фізики та методики її викладання є усвідомлене навчання майбутніх вчителів науковим методам 
розв'язування дидактичних задач на основі моделювання, де роль змістового "ядра" належить 
різноманітним моделям навчальної діяльності. 

В основі спецкурсу лежить концепція повного або часткового відтворення основних етапів творчого 
пізнання на мікрорівні, а саме: в ході реалізації творчої навчальної діяльності, спрямованої на 
розв'язування конкретної навчальної проблеми [3]. Основна мета спецкурсу - ознайомлення з 
технологією модульного проектування творчої навчальної діяльності на основі її системно-структурного 
аналізу, що враховує основні сучасні підходи до організації навчального процесу: особистісно 
орієнтовану спрямованість навчання, суб'єктно-діяльнісний підхід, єдність мотивації навчання і 
навчальної діяльності, поетапне формування розумової діяльності, розвиваюче навчання, розвиток 
пізнавального інтересу та ін. Програма спецкурсу передбачає розкриття теоретичної основи концепції в 
усіх її аспектах: філософсько-гносеологічному, методологічному, психолого-педагогічному, 
кібернетичному. 

Філософсько-гносеологічний аспект полягає у визначенні двох принципів організації творчої 
навчальної діяльності: принципу відповідності та принципу продуктивного домінуючого перетворення 
репродуктивної активності в творчу. Суть першого принципу полягає в тому, що творча навчальна 
діяльність має пізнавальний характер, а отже, вона на суб'єктивному рівні повністю або частково 
відображає творчий процес наукового пізнання. Відповідно процедура творчої навчальної діяльності має 
включати такі обов'язкові структурні елементи: постановка проблеми, творчий акт її вирішення за 
схемою: здогадка - ідея - модель-гіпотеза- підтвердження істинності гіпотези. 

Другий   принцип   відображає   діалектичний   зв'язок   двох протилежностей пізнавальної 
активності: наслідування і творчості. 

Методологічний аспект визначає принцип проблемності як один із основоположних в організації 
творчої навчальної діяльності. Передбачається, що проектування творчого навчального пошуку можливе 
переважно в контексті  проблемного  навчання.  Більшість  дослідників  вважають постановку проблеми 
відправною точкою творчої навчальної діяльності [1,5,7]. Суттєвою детермінантою навчальної діяльності 
є метод навчання [7:122]. Тому організація творчої діяльності учнів вимагає застосування адекватних 
методів  проблемного навчання. Це, насамперед, проблемний виклад матеріалу, частково-пошуковий та 
дослідницький методи. 
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Методологія організації творчого навчального пошуку базується на поєднанні теоретичного і 
емпіричного в діяльності вчителя, а саме: моделювання творчої навчальної діяльності і реалізації  моделі 
на практиці із забезпеченням функцій рефлексії, контролю і корекції. 

Засобом    моделювання виступає системно-структурний аналіз. Більшість дослідників, підходячи до 
вивчення навчальної діяльності, застосовують даний метод, розглядаючи діяльність як інтегративну 
сукупність компонентів, що являє собою цілісну систему, допускаючи при цьому різні способи її 
декомпозиції на окремі компоненти [1,2,5]. На наш погляд, орієнтувальною основою моделювання 
творчої навчальної діяльності може слугувати її декомпозиція, яка визначається такими структурними 
елементами: суб'єкт (учень), предмет, продукт, засоби, процедура та умови діяльності. 

Постає питання: які з вищеназваних структурних елементів творчої навчальної діяльності містять ті 
ознаки (назвемо їх креативними), які є специфічними саме для неї і дозволяють відрізнити творчу 
діяльність від інших видів навчальної діяльності? Для цього слід розглянути психолого-педагогічний 
аспект проблеми, який вимагає аналізу поняття "навчальна творча діяльність" з точки зору 
співвідношення творчості та діяльності як двох форм людської активності. 

Кібернетичний аспект. Управління творчою діяльністю учнів є одним із проблемних моментів 
організації творчого навчання. З цього приводу зовнішнє управління має здійснюватись на основі 
принципу "нежорсткої" детермінації за допомогою певних засобів впливу. Виходячи із структурованості 
творчої навчальної діяльності, це мають бути евристичні засоби, розроблені на засадах модульності, 
системності, динамічності, ситуативної гнучкості, варіативності структури тощо. Йдеться про евристичні 
модулі творчої діяльності (ЕМТД), які є орієнтувальною основою для учня. У свій час нами була 
запропонована модульна система навчального впливу для управління навчально-дослідницькою 
діяльністю [4]. Як показали проведені дослідження,  ця технологія після відповідної модернізації і 
адаптації може бути успішно екстрапольована на інші види творчої діяльності. Поряд з евристичними 
модулями творчої діяльності застосовуються засоби оперативного впливу, до яких слід віднести прямі 
вказівки (мотиваційні, процедурні, змістові, організаційні), допоміжні запитання та задачі. При цьому 
рівень проблемності останніх не повинен бути вищим за рівень проблемності основної задачі. Очевидно, 
що управління навчальною діяльністю, спрямованою на розв'язування творчої фізичної задачі, повинно 
мати форму навчальної допомоги, одним із завдань якої є інспірація інтуїтивної здогадки в процесі 
здійснення творчого акту (інспірація від лат. inspiratio - натхнення, навіювання, спонукання зовні). 

Програма спецкурсу "Інноваційні підходи в організації творчої навчальної діяльності з фізики" 
(20год.) 

1. Науково-теоретичні основи організації творчої навчальної діяльності з фізики. Аналіз дидактичної 
суті творчої діяльності учнів у процесі навчання. 

2. Особливості системного підходу до організації творчого навчального процесу. Структурно-
функціональний аналіз творчої навчальної діяльності. 

3. Засоби проблемно-змістового забезпечення навчальної творчості. Категорії "творча ситуація" та 
"творча фізична задача". Типи творчих навчальних задач та їх класифікація. 

4. Операційна  модель  розв'язування творчої фізичної задачі - орієнтувальна основа моделювання 
творчого пізнавального процесу. 

5. Навчальне дослідження як вид творчої навчальної діяльності. Структура навчально-дослідницької 
діяльності. 

6. Дослідницький метод навчання та практика його застосування у сучасній школі. 
7. Моделювання навчально-дослідницької діяльності. Експериментальне навчально-дослідницьке 

завдання як окремий вид творчої фізичної задачі. Класифікація ЕНДЗ. 
8. Організація лабораторних робіт у формі навчального дослідження на основі експериментальних 

навчально-дослідницьких завдань. 
9. Моделювання системи навчального впливу на творчу діяльність учнів на основі евристичних 

модулів творчої діяльності. 
10. Експериментально-ношукова робота вчителя у процесі організації творчої навчальної діяльності. 

Педагогічна оцінка творчої діяльності учнів. Забезпечення зворотного зв'язку; рефлексія та діагностика.  
Застосування НІТ в організації творчої навчальної 

Перелік знань, умінь і навичок, які формуються в процесі викладання дисципліни: визначати систему 
дидактичних цілей організації фрагменту творчої навчальної діяльності; здійснювати структурний аналіз 
конкретного виду навчальної діяльності, визначати засоби проблемно-змістового забезпечення 
діяльності та на їхній основі моделювати творчі навчальні  ситуації;  організовувати лабораторні роботи   
та роботи фізпрактикуму у формі навчального дослідження; здійснювати евристичне управління   
творчою   навчальною   діяльністю;   моделювати   процес навчального дослідження; здійснювати 
диференціацію організації навчального дослідження; вдало поєднувати урочну та позаурочні форми 
навчання під час  організації творчої навчальної роботи; здійснювати діагностику, рефлексію діяльності, 
забезпечувати зворотній зв'язок. 
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Галатюк Ю.В. Теоретические основы спецкурса “Инновационные подходы к организации 
творческой учебной деятельности по физике». 

В статье на основе собственного педагогического опыта рассматриваются возможности указанного 
спецкурса в контексте подготовки будущих учителей физики. Анализируется программа спецкурса, а 

также комплекс умений и навыков, формирующихся в процессе его изучения. 

Halatyuk Ju.V. Theoretical Grounds of the Special Course “Innovational Approaches in Organization of 
Creation Educational Activity in Physics”. 

On the basis of own teacher’s experience the article considers possibilities of the above - mentioned special 
course in the context of the training future of teachers’ physics . The author analyses the program of a special 

course and a complex of skills, which are formed in the process of its studying. 
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ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ТА РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
УЧИТЕЛЯ 

У статті розглядається застосування конкретних методик для діагностики рівня сформованості 
комунікативної компетентності вчителя та її подальшого розвитку. 

Педагогічне спілкування являє собою складну і внутрішньо суперечливу єдність перцептивних, 
комунікативних, інтерактивних компонентів, суб’єкт-об’єктної і суб’єкт-суб’єктної форм, спілкування 
репродуктивного і продуктивного, глибинного, особистісного і поверхового, деперсоналізованого і т.д. 
На наш погляд, тією загальною категорією, яка б з достатньою повнотою і точністю відображала названі 
аспекти педагогічного спілкування, може бути комунікативна компетентність учителя.  

Детально поняття “комунікативна компетентність” аналізується у роботах Ю.М. Ємельянова [3]. Він 
тлумачить названу категорію як засновану на знаннях та чуттєвому досвіді здатність особистості 
орієнтуватися у ситуаціях спілкування, наголошуючи на тому, що така здатність передбачає подальшу 
можливість свого розвитку. 

Комунікативна компетентність, на думку Ю.М. Ємельянова, освоюється у соціальному контексті. 
Вона вимагає від особистості усвідомлення: а) власних потреб і ціннісних орієнтацій, техніки своєї 
роботи; б) власних перцептивних умінь, тобто здатності сприймати навколишнє без суб’єктивних 
спотворень і “систематизованих білих плям” (стійких упереджень щодо тих чи інших проблем); 
в)готовності сприймати нове у зовнішньому середовищі; г) своїх можливостей у розумінні норм і 
цінностей інших соціальних груп і культур (реальний інтернаціоналізм); д) своїх почуттів і психічних 
станів у зв’язку з дією факторів зовнішнього середовища (екологічна психокультура); є) способів 
персоналізації оточуючого середовища (матеріальне втілення “почуття господаря”); ж) рівня своєї 
економічної культури (ставлення до середовища проживання – житла, землі як джерела продуктів 
харчування, рідного краю, архітектури тощо). 

Таким чином, комунікативна компетентність особистості виступає тією ідейно-моральною 
категорією, що регулює всю систему ставлень людини до природного і соціального світу, а також до 
самого себе, як синтезу цих двох світів. 

Подібним до представленого, однак більш операціоналізованим (так би мовити, більш 
психологічним) є тлумачення комунікативної компетентності Л.А. Петровською [6]. У ньому 
наголошується, насамперед, на знанні соціально-психологічних факторів і умінні використовувати, 
враховувати їх у конкретній діяльності. Подібна компетентність передбачає розуміння мотивів, інтенцій, 
стратегій поведінки, фрустрацій, - як своїх власних, так і партнерів по спілкуванню, уміння розібратися у 
групових соціально-психологічних проблемах, осмислення можливих перешкод на шляху 
взаємопорозуміння, оволодіння технологією та психотехнікою спілкування тощо. 

У своєму аналізі структури комунікативної компетентності Л.А. Петровська виходить із змісту, форм 
та функцій спілкування. Так, при суб’єкт-об’єктній схемі спілкування лише один із партнерів виступає у 
повноцінній ролі суб’єкту, у той час як іншому відводиться роль об’єкту впливів і маніпуляцій з боку 
першого. Це спілкування за типом наказів, розпоряджень, різного роду вказівок тощо. До цього ж типу 
слід віднести й інші, менш виражені форми домінування одного з партнерів. Спілкування ж, що реалізує 
суб’єкт-суб’єктні принципи, характеризується принциповою рівністю психологічних позицій його 
учасників (обидва виступають у повноцінній ролі суб’єкта), взаємною активністю сторін, при якій кожен 
не лише піддається впливу з боку іншого, але й рівною мірою сам впливає на нього. Таке спілкування 
характеризується взаємним проникненням партнерів у внутрішній світ один одного, їх активною 
взаємною гуманістичною установкою. По суті, уся педагогічна система В.О. Сухомлинського пронизана 
пафосом переходу від традиційної для школи суб’єкт-об’єктної схеми спілкування з учнями до його 
суб’єкт-суб’єктну форму. 

Не менш важливим є й той аспект спілкування, за якого виділяються його репродуктивна і 
продуктивна сторони. Тут ми маємо справу з перенесенням у сферу спілкування відомої ідеї, яка 
послідовно розвивається у працях В.Я. Ляудіса, А.М. Матюшкіна, О.Я. Пономарьова, О.К. Тихомирова, 
А.У. Хараша та інших вітчизняних психологів про два типи діяльності й, відповідно, два типи задач, які 
має вирішувати людина: творчі, продуктивні і репродуктивні, рутинні.  
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Відповідно до сказаного, репродуктивний аспект спілкування передбачає використання стандартних 
процедур, які в принципі можна алгоритмізувати, в той час як продуктивний аспект представляє той  
його бік, який не можна формалізувати, і який характеризується породженням нових мотивів, цілей, 
операцій і процедур. Реалізація продуктивної сторони спілкування вимагає діяння творчої сторони 
особистості. 

Спілкування також об’єднує в собі два взаємопов’язаних, але істотно відмінних рівні: зовнішній, 
операційно-технічний, поведінковий,  та внутрішній, глибинний, що стосується особистісно-смислових 
утворень і є визначальним щодо зовнішнього, поведінкового. 

“Усі перераховані вище характеристики природно розглядати одночасно і як характеристики 
компетентності у спілкуванні. Кажучи по-іншому, природно вважати, що остання включає в себе 
компетентність у спілкуванні і за суб’єкт-об’єктною, і за суб’єкт-суб’єктною схемами, що вона охоплює 
компетентність як у вирішенні продуктивних, так і у вирішенні репродуктивних задач, що вона 
поширюється як на зовнішній поведінковий рівень спілкування, так і на його глибинний, особистісний 
рівень. При цьому … слід підкреслити, що ядро, визначальну сторону створює компетентність у суб’єкт-
суб’єктному спілкуванні, у вирішенні продуктивних задач, в оволодінні глибинним, особистісним шаром 
спілкування” [6, 28]. 

Для діагностики орієнтації вчителів на використання тієї чи іншої стратегії педагогічних впливів 
можна з успіхом використовувати методику «Інтерперсональна діагностика» Т. Лірі (як у її повному 
вигляді, що включає 128 особистісних характеристик, так і у вигляді скороченого й рефакторизованого 
варіанту, що включає 32 відібрані характеристики з максимальною диференціюючою силою). 
Застосовувати її доцільно у комплексі з методиками САН, ММПІ, Спілбергера, спеціально розробленим 
тестом незавершених речень та тестом “двадцяти висловлювань”. 

Наш досвід дозволяє рекомендувати включення до планів підвищення кваліфікації учителів таких 
семінарів, як “Основи психодіагностики”, “Психологія та психогігієна педагогічного спілкування”, 
“Основи самоуправління власними психоемоційними станами”, - з метою розвитку комунікативної 
компетентності педагогів. 

Теоретична частина семінару “Основи психодіагностики” передбачає обговорення таких проблем: 
особистість та її структура; індивідуально-типологічні особливості; психічні процеси і властивості; 
спрямованість, ставлення і соціальний досвід; особистість як суб’єкт міжособових взаємин, 
опосередкованих діяльністю; структура особистості з позицій трансактного аналізу. 

Практичні заняття доцільно проводити у вигляді ділових ігор, спрямованих на самопізнання. Під час 
їх проведення досліджується динаміка власних функціональних станів, вивчаються конституційні риси 
власного психічного складу, індивідуальні та особистісні особливості та специфіка власного стилю 
педагогічного спілкування. Паралельно накопичується досвід використання методів вивчення 
особистості. 

Семінар “Психологія та психогігієна педагогічного спілкування” дає змогу вчителям обговорити 
проблеми сутності та специфіки спілкування, глибше розібратись у специфіці педагогічної комунікації, 
перцепції та інтеракції, ознайомитися з сучасними теоретичними моделями спілкування тощо. 

Практична частина семінару включає: розвиток уміння сприймати й оцінювати психоемоційні стани 
людини; розвиток рефлексії та емпатії; розвиток природності та виразності поведінки у публічній 
обстановці; освоєння конструктивних стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях; розвиток 
особистісної та професійної самосвідомості тощо. 

Теоретична частина семінару “Основи самоуправління власними психоемоційними станами” 
передбачає ознайомлення вчителів з основними принципами та методиками самоуправління власними 
психоемоційними станами і психологічного захисту від негативних переживань. 

На практичних заняттях відпрацьовується техніка аутогенного тренування, ізометричної та дихальної 
гімнастики, тренується вольова увага, вміння релаксувати тощо. 

Методично такі семінари націлені насамперед не на розвиток окремих умінь, а на інтеграцію 
особистісної та професійної структури на більш високому рівні та розвиток узагальнених 
комунікативних стратегій. Забезпечується це структуруванням групової діяльності учасників семінарів 
на заняттях та особливостями управління нею з боку ведучого (надання інформаційної допомоги та 
емоційної підтримки учасникам семінару, створення необхідної психологічної атмосфери, аналіз 
поведінки слухачів, узагальнення ходу занять і підведення підсумків, встановлення причинно-
наслідкових та генетичних зв’язків, інтерпретація результатів, блокування непродуктивних і 
стимулювання конструктивних форм поведінки, активне слухання тощо). 

До найважливіших результатів таких семінарів слід віднести рефлексію їх учасниками власної 
системи критеріїв оцінювання і сприймання іншої людини, її переосмислення і корекцію на основі 
психологічної теорії; розвиток перцептивних умінь; розширення поля усвідомлення власної особистості, 
розсіювання ілюзорних уявлень про себе та свій образ в очах інших людей та ін. Усе це, в свою чергу, 
спричинює позитивну дезінтеграцію особистісної цілісності, створюючи тим самим базу для подальшого 
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самоусвідомлення і самовдосконалення, що забезпечують інтеграцію особистості на більш високому 
рівні. 
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В статье рассматривается применение конкретных методик для диагностики уровня 
сформированности коммуникативной  компетентности учителя и ее дальнейшего развития. 

Zabrots’ky M.M., Trokhymenko V.M. Diagnostics of Formation and Development of Teacher’s 
Communicative Competence. 

The article considers the use of certain methods to diagnose the level of formation of teacher’s communicative 
competence and its further development. 
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СТВОРЕННЯ  ВИХОВУЮЧОГО  СЕРЕДОВИЩА  У  ВИЩОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ  
НАВЧАЛЬНОМУ  ЗАКЛАДІ  ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО 

ЗДІЙСНЕННЯ ВИХОВНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ 

Розглядаються виховні можливості психолого-педагогічних дисциплін у контексті їх викладання у 
педагогічному вузі. Аналізується специфіка виховуючого середовища педагогічного навчального закладу. 

Сьогодні суспільство, як ніколи, потребує від людини особистої цілісності, здатності до 
життєтворчості й уміння перетворювати, “олюднювати” світ. Перед освітніми закладами ставиться 
вимога виховувати соціально активну особистість із гуманістичними орієнтирами. 

Гуманізація навчально-виховного процесу передбачає рівноправне, доброзичливе спілкування всіх 
учасників процесу, максимальне врахування можливостей і природних задатків дитини. Запорукою 
гуманізації є рівень демократичності у навчальному закладі, співдружності педагогів і учнів. Гуманізація 
виховного процесу означає, що вчитель і учень мусять будувати свої стосунки на основі довір’я, поваги, 
доброти. 

Значною мірою успіх вирішення проблеми гуманізації освіти, створення збагаченого виховуючого 
середовища в сучасній школі залежить від того, як будуть зорієнтовані випускники педагогічних 
навчальних закладів, наскільки будуть озброєні новими методами і технологіями, наскільки збагатять 
свій етично-культурний рівень, щоб професійно здійснювати виховну діяльність у майбутньому. 

Останнім часом посилилася увага до дослідження питання підготовки майбутнього вчителя-
вихователя (Сисоєва С.А., Мороз А.Г., Репа Н.А., Кузьменко Л.В., Рогоза А.А., Киричук А.В., Бех І.Д. 
Окрипченко В.В. та інші). 

Численні аспекти методичної підготовки майбутніх учителів розкриваються в дослідженнях 
І.Д.Звєрєва, А.В.Усової, В.В.Зав’ялова, М.А.Сорокіна та інших авторів. Проблема підготовки студентів 
до творчої виховної роботи  з  учнями   висвітлюється   у   працях  Кичук Н.В.,    Кобзаря Б.С., 
Дубасенюк О.А., Нагорної О.Г. Тенденції розвитку теорії і практики професійного виховання, 
перебудови системи виховання студентів визначено в дослідженнях Зязюна І.А., Дмитренка Т.Г. та ін. 

Викладачі вищої педагогічної школи багато працюють над тим, як краще підготувати майбутніх 
педагогів: як їх відбирати, що саме викладати, як краще озброїти методикою навчальних дисциплін, як 
активніше ознайомити з сучасними педагогічними технологіями. Дискусії на цю тему тривають, 
ставляться нескінченні експерименти. Непорушним лишається один принцип: головне – це навчити 
майбутніх учителів любити дітей. 

Любов до дитини, повагу до її індивідуальності ставили на перше місце видатні діячі культури, відомі 
педагоги, яскраві історичні особистості. На заняттях педагогічного циклу відкривається велика 
можливість якомога детальніше ознайомити студентів із творчістю педагогів-гуманістів, 
продемонструвати переваги їх теорій, навчити виділяти головне, запам’ятовувати найсуттєвіше. 

Лише при гуманному ставленні вчителя-вихователя до дітей можливе найбільш повне виявлення й 
розвиток їх творчого потенціалу, переживання кожним своєї необхідності колективу, успішності своєї 
діяльності. Щоб здійснити такі важливі завдання з гуманізації виховуючого середовища в освітньому 
закладі, треба починати готувати майбутнього вчителя до організації гуманістичного виховання ще в 
студентській аудиторії. 

Вивчаючи проблему готовності студентів до здійснення гуманістичного виховання, ми проводили 
тестування випускників педагогічного факультету. Результати тестування були такими: добре 
орієнтуються в педагогічній літературі, мають чітке уявлення про педагогічні концепції, активно 
використовують на практиці теоретичні знання (52%); знають імена, назви творів видатних діячів 
педагогіки, мають уявлення про педагогічні концепції (37%); знають імена, та окремі твори (11%). 

Проведене діагностичне дослідження підтверджує необхідність покращення викладання теоретичного 
курсу педагогічних дисциплін, акцентування на емоційному сприйнятті студентами теорії. 

Так, студенти першого курсу – вчорашні школярі, ще зовсім діти. Допомогти їм адаптуватися в 
умовах вузу – завдання, в першу чергу, викладача педагогіки. Саме він розкриває перед майбутніми 
педагогами всі складності й переваги вчительської праці, ще йому необхідно знайти підхід до кожного 
студента, примусити активно працювати мозок, пробудити душу. На цьому етапі дуже корисною 
виступає методика “Живого слова”, яку активно запроваджував учитель учителів Куманьов О.О. 

Викладач педагогіки на перших заняттях читає зі студентами найбільш яскраві сторінки творів, 
акцентує увагу на найцікавіших фрагментах біографій видатних педагогів, намагається досить яскраво 
змалювати особистості вчених. Такий підхід до викладання дає свої результати: у студента виникає 
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бажання глибше ознайомитися із творчістю педагога; він багато й з зацікавленістю читає; у студента 
складається свій погляд на ту чи іншу проблему, що обговорюється; студент із задоволенням займається 
самостійною творчою діяльністю; він більш активно працює на практичних і семінарських заняттях; 
студент починає усвідомлювати значення педагогічної теорії в процесі становлення особистості вчителя. 

Емоційна розповідь викладача про педагогічні погляди Я.А.Коменського допомагає переконати 
студентів у непохитності найсуттєвіших істин: “Людина – найбільш високе творення...,  діти 
народжуються для нас, і ставитися до них треба з найбільшою дбайливістю,” – читаємо в “Материнській 
школі” [1:203]. Любов до дитини, обережне ставлення до особистості – ось основа школи, побудованої 
видатним педагогом. І студенти бажають висловлювати своє ставлення до проблеми, цитують “Велику 
дидактику”, виражають надію, що думки Я.А.Коменського стануть дійсністю у створюваній сьогодні 
школі: “Досить відповідною своєму призначенню я називаю тільки таку школу, яка була б істинною 
майстерністю людей” [2:299]. 

“Як любити дитину?” – ставить перед нами питання і дає відповідь Януш Корчак. Педагогіка для 
нього – це наука про мистецтво любові до дітей. Дослідження педагогічної думки необхідне, та більш 
важливо пізнати розвиток педагогічного почуття. Адже вихователь – це на три чверті почуття, і тому слід 
визнати, що виховання почуттів майбутнього вихователя перша справа. Якщо педагог не любить дітей, 
кожний урок для нього, кожна зустріч з дитиною – мука. Сторінки чудового твору Януша Корчака “Коли 
я знову стану маленьким” не залишають байдужими нікого із студентів, першокурсники пропонують 
провести додаткове заняття, щоб разом обговорити такі хвилюючі проблеми школи, що підняв видатний 
педагог. Головна думка творчості Януша Корчака: “Дитина є рівноцінна нам людина” [3:306]. 

“Дотик до серця й розуму дитини із метою пізнання нею Людини, вимагає великого педагогічного 
мистецтва й знань”, – стверджує В.О.Сухомлинський [4:63]. Добро виховується добром, ця формула 
перевірена усім життям талановитого педагога. Чудові твори пишуть майбутні вчителі початкових 
класів, вивчаючи життя і діяльність В.О.Сухомлинського, із цікавістю інсценують фрагменти його 
творів, вчаться найважливішому із мистецтв – мистецтву любити дитину. 

Олександр Олександрович Куманьов тридцять років керував педагогічним училищем у невеличкому 
містечку. Як важливо для студентів дізнатися, що учити за Куманьовим – це означає учити щастю. Мета 
виховання – робити людей щасливими. Учитель повинен вчити не фізиці, літературі, математиці – він 
повинен вчити радості. “Кожну дитину можна зробити доброю людиною” – таку назву має одна із статей 
Куманьова. Як навчити  любити? Чи можливо це? Для цього є тільки один спосіб – любити самому. 
Викладач педагогічного вищого навчального закладу повинен пам’ятати про це постійно, незалежно від 
того, який предмет викладає. Любов до Людини, глибока повага до особистості студента – це вірний 
шлях до підготовки молодого фахівця поновленої школи, школи радості і щастя. 

“Давайте будемо дарувати дітям радість спілкування із нами”, - закликає нас Ш.О.Амонашвілі. 
“Треба бачити себе в дітях, щоб допомогти їм стати дорослими..., треба жити життям дітей, щоб бути 
гуманним педагогом”. У творчості грузинського педагога вражає все: як він застосовує ігрові засоби, 
будить думку доступними дітям прийомами, як така поважна людина вміє наблизитися до дітей, злитися 
з їх волею, розумом, дитячою енергією. Читаємо, конспектуємо, захоплюємося, і самі студенти доходять 
до висновку: Амонашвілі створює нову систему стосунків, дає відповіді на найскладніші питання 
шкільного буття. Все це стає можливим тому, що головною позицією Амонашвілі є любов до дітей: 
“Дітей треба любити всім серцем і, щоб любить їх саме так, треба вчитися у них, як слід виявляти цю 
любов” [5:206]. 

Щоб цілеспрямовано керувати процесом становлення дитини, необхідна постійна увага до світу її 
думок, почуттів, вчинків, справжнє знання усього того, чим вона живе, про що мріє, знання її 
психологічних особливостей, її оточення. Дитина вся звернена назустріч радості, всюди шукає і 
намагається знайти її. І серед людей вона шукає життєрадісних, тягнеться саме до них. Магія 
життєрадісності велика настільки, що з людиною, випромінюючою радість буття, у дитини дуже швидко 
встановлюється психологічний контакт. Без радості в дитині меркне і всихає все, що повинне сяяти і 
цвісти. 

Часто, на жаль, діапазон спілкування вчителя з учнями зводиться  до навчання і взаємодії під час 
організації певних заходів. У цих умовах величезні можливості людського спілкування зовсім не 
використовуються. Необхідність одночасно вирішувати велику кількість завдань обмежує можливість 
духовного спілкування педагога зі своїми вихованцями, не залишає  часу для відвертої неквапливої 
розмови про те, що хвилює дітей. “Сьогодні у всіх школах створено кабінетну систему, в навчальний 
процес входить сучасна обчислювальна техніка, розробляються і застосовуються нові шкільні технології, 
і в той же час головною функцією школи стає виховуюча”[6: 6]. 

Зробити освітній заклад будь-якого типу центром духовності, вихованості – цю складну проблему 
вирішувати майбутнім учителям, сьогоднішнім студентам педагогічних навчальних закладів. Взірець 
збагаченого виховуючого середовища повинні, у першу чергу, створити керівники і викладачі 
педагогічних вищих навчальних закладів. Гуманний тип відношень між викладачем і студентом, 
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гарантуючий духовне спілкування, спонукає викладача поважати право особистості студента на радість, 
систематично створювати радісні переживання у виховному процесі, виявляти живий інтерес до 
захоплень, бажань, суджень вихованців, радіти успіхам студента і підтримувати під час невдачі, довіряти 
і виявляти високі вимоги до студентів з урахуванням їх індивідуальних можливостей. 

На кафедрі педагогіки та методики початкового навчання МДПУ велику увагу приділяють питанню 
створення атмосфери поваги і гуманних стосунків між викладачами і студентами. Цьому сприяє активна 
позааудиторна робота з педагогічних дисциплін. Залучення студентів до участі в роботі проблемних і 
творчих груп, в організації круглих столів, педагогічних диспутів, КВК зближує викладача зі студентами, 
робить більш відвертим і результативним індивідуальне спілкування, наочно демонструє майбутнім 
педагогам переваги педагогіки співробітництва. 

Могутнім засобом підготовки майбутніх фахівців початкової школи до гуманістичної виховної 
діяльності виступає виховна робота зі студентами, що здійснюється кураторами в поза навчальний час. 
Викладачі кафедри на методичних семінарах обговорюють питання діяльності кураторів у вищому 
навчальному закладі, відмічають як найбільш результативні форми роботи бесіди зі студентами, сумісні 
виховні заходи (активну участь беруть викладачі), різноманітні екскурсії, походи та індивідуальне 
спілкування. 

Гуманізація навчально-виховного процесу передбачає рівноправне, доброзичливе спілкування всіх 
учасників процесу, максимальне врахування можливостей і задатків. Запорукою гуманізації є рівень 
демократичності у навчальному закладі, співдружності педагогів і тих, хто навчається. Створення 
виховуючого середовища означає, що викладач і студент, учитель і учень мусять будувати свої стосунки 
на основі довір’я, поваги, доброти. 

Гуманістичне виховання здійснювати набагато складніше, ніж виховання, що базується на силі та 
авторитаризмі. Сьогодні конче необхідно суттєво змінити стосунки між викладачем і студентом, 
вчителем і учнем. Навчити наших дітей будувати життя на демократичному ґрунті, навчити діалектично 
мислити може тільки той педагог, який вірить у демократичне улаштування шкільного життя, поважає 
особистість кожної дитини, вірить у людину. Лише гуманний вихователь спроможний виховати гуманну 
особистість. 
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Казанжи И.В. Создание воспитывающей среды в высшем учебном заведении как средство 
подготовки будущих специалистов к осуществлению воспитательной деятельности. 

Рассматриваются воспитательные возможности психолого-педагогических дисциплин в контексте их 
преподавания в педагогическом вузе. Анализируется специфика воспитательной среды педагогического 

учебного заведения. 

Kazanzhy I.V. Formation of Educational Environment at the Higher Educational Pedagogical Institution as 
a Means of Future Specialists’ Training to the Realization of Educational Activity. 

The article considers possibilities of psychological and pedagogical subjects in the context of their teaching of 
the higher educational pedagogical institution. The author analyses specific features of educational environment 

in the pedagogical educational institution. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В 
КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІСНО СПРЯМОВАНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ 

У статті аналізуються навчально-дисциплінуюча та особистісно-спрямована педагогічні парадигми як 
підґрунтя традиційного та гуманістичного підходів  у організації навчально-виховного процесу. 

Заклик до кардинальної трансформації освіти, до розкриття  особистості вчителя та учня став одним з 
культурологічних символів ще на початку ХХ сторіччя. Є суттєві підстави твердити, що найближче 
десятиріччя увійде в історію цивілізації як період тотального зосередження зусиль людського 
суспільства на освітніх проблемах. “Програми розвитку” ООН визначили освіту як пріоритетний фактор 
національної безпеки та соціально-економічного розвитку. 

Вирішення суперечностей у людському суспільстві готуються ще в системі освіти та потребують 
таких підходів учителя, які дають можливість розкривати разом з учнями сам процес народження знання 
та усувати перешкоди на шляху до освоєння пошукових стратегій.  

За словами відомого кібернетика Н. Вінера, найближча доба буде періодом все більш настирливих 
зусиль, спрямованих на подолання бар’єрів, що обмежують наш  розум. 

Прихильники екзистенціально-гуманістичної парадигми наполягають на двох типах освіти: 
прилучення до культури та усвідомлення істини про самого себе [1 : 20], що можливо через осмислення 
власного безпосереднього досвіду. “Магнетичну силу безпосереднього досвіду важко перемогти... Ще не 
дуже давно безпосереднім переживанням приділяли мало уваги. Передбачалося, що прояв власного 
відношення до процесу навчання порушує об’єктивність мислення. Але ж  навчання вимагає почуття 
особистої, безпосередньої участі так само, як і теоретичні пошуки” [2 : 13].  

Визначені напрями вимагають підходів, які народилися у середовищі, перш за все, екзистенціально-
гуманістичної психології та притаманні психотерапевтичній практиці. Тому педагогічна діяльність на 
етапі переходу до школи  особистісної орієнтації має запозичити й певні  психотерапевтичні ідеї та 
наближуватись до психотерапевтичної . 

На сьогоднi  в  освіті досить чітко визначилися два основні підходи – традиційний і гуманістичний. За 
ними стоять принципово відмінні педагогічні парадигми: навчально-дисциплінуюча (НДП) і 
особистісно-спрямована (ОСП). 

Проведений нами теоретичний аналіз дозволяє порівняти ряд характерних особливостей останніх. 
Потреба в такому порівнянні виникла тому, що значна частина публікацій та висловлювань не 
акцентують увагу на особливостях системи, в якій пропонуються певні практичні трансформації. Один з 
принципів системного підходу твердить, що перш ніж розпочати розв’язувати конкретні питання, треба 
визначитись в більш загальних положеннях, окреслити  базисний концептуальний простір .  

Навчально-дисциплінуюча педагогічна парадигма: 
1. Панує культ виконання навчальної програми і нав’язаних нею темпів оволодіння знаннями. 

Діяльність учителя спрямована насамперед на передачу “чужих” знань та їх подальшу репродукцію 
учнями. Основний наголос – на освоєння учнями “правильної” інформації, заданої раз і назавжди. Учні 
оволодівають уміннями розв’язувати стандартні задачі. Перенесення знань з однієї сфери в іншу 
практично відсутнє. 

2. Навчання спрямоване на освоєння знань про зовнішній світ та умінь підкорювати його. Внутрішній 
досвід часто розцінюється як щось таке, що не має ніякого відношення до шкільного навчання. 

3. Домінує формально-логічне, вербально-дискурсивне, аналітичне мислення, що пов’язане  
переважно з роботою лівої півкулі головного мозку. Інтуїтивний спосіб пізнання, багатозначне, 
метафоричне мислення не заохочується, а найчастіше репресується. 
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4. Людина розуміється як об’єкт зовнішнього світу. Учень для педагога є об’єктом навчання та 
виховання, часто-густо прихованих або ж явних маніпуляцій. Позиція педагога егоцентрична. 

5. Учасники педагогічного процесу звикають пізнавати себе за допомогою механізмів пізнання 
зовнішнього світу, сприймати та оцінювати себе об’єктами маніпулювання. Світ бачиться у контексті 
етично-виховної полярності, жорсткого протистояння, ділиться на “своїх” і “чужих”; позитивне та 
негативне, що виступає чинником дезінтеграції людини. 

6. Реальне співробітництво учасників педагогічного процесу унеможливлене, воно підмінюється 
демонстраціями ритуальних зовнішніх форм, позбавлених сутнісних психологічних характеристик. 

7. Дисципліна є продуктом зовнішнього тиску і контролю, вона формальна і “гігієнічно” 
умотивована, насамперед страхом покарання. 

8. Педагогічна рефлексія, осмислення вчителями власної діяльності носить епізодичний характер. У 
прийнятті педагогічних рішень домінує емпіричний принцип “спроб та помилок”, зорієнтованість на 
формальне використання методичних рекомендацій; рівень концептуально-теоретичного узагальнення 
власного досвіду, без чого неможливе реальне професійне зростання, не досягається. Підвищення 
професійної кваліфікації здійснюється за рахунок зовнішньої мотивації. 

9. Особистісне пізнання та розвиток носять епізодичний, стихійний характер. 
10. Для учасників педагогічного процесу типові негативні психоемоційні стани: тривожність, 

фрустрація, страх, агресія, аутоагресія (приміром, майже 75 % вчителів та учнів притаманний рівень 
особистісної тривожності вище норми).  

11. Учасники навчально-виховного процесу знаходяться у стані змагання, суперництва, що 
призводить до розвитку заздрощів, амбіційності, формування неадекватної самооцінки. Стосунки 
формуються на оцінюванні один одного, навішуванні “ярликів” (здібний, посередній, тупий) в 
залежності від формальних показників. Сприйняття особистістю самої себе набуває фрагментарного 
характеру, воно нецілісне, а функціонально-рольове. Особистість учня сприймається (і оцінюється) через 
призму шкільної оцінки. 

Завершимо аналіз особливостей НДП болісними роздумами видатного мислителя початку XX 
століття В.В. Розанова: “І створили школу так, як велів їм диявол. Дитина любить природу, тому її 
зачинили у чотирьох стінах. Дитині подобається усвідомлювати, що її робота має якийсь смисл, тому все 
влаштували так, щоб її активність не приносила ніякої користі. Вона не може залишатися без руху – її 
примусили до нерухомості. Вона полюбляє працювати руками, а її почали навчати теоріям та ідеям. Вона 
полюбляє розмовляти – їй наказали мовчати. Вона прагне зрозуміти – їй наказали вчити напам’ять. Вона 
хотіла б сама відшукувати знання – їй вони пропонуються у готовому вигляді. І тоді діти навчилися 
таким речам, яким би вони ніколи не навчилися за інших умов. Вони навчилися обманювати та 
прикидатися” [3 : 9]. 

Особистісно-спрямована педагогічна парадигма:  
1. Основна увага приділяється освоєнню учнями “вміння вчитися”, оволодінню методами вирішення 

проблем, формуванню в них учбової діяльності. Знання набуваються через організацію власного досвіду. 
Навчально-виховні задачі визначаються відповідно до зони найближчого розвитку дитини (Л. С. 
Виготський). Просування у навчанні відбувається в індивідуальному темпі, відповідно до можливостей 
кожного.  

2. Формується багатомірне, багатопланове синтетичне мислення за рахунок розвитку взаємодії 
стратегій обробки інформації лівою та правою півкулями головного мозку, узгодження 
“лівопівкульового” раціоналізму та “правопівкульового” цілісного, асоціативного, інтуїтивного 
відображення світу. Становлення інтуїтивного та метафоричного компонентів пізнання світу 
розглядаються як частина творчого процесу, знаходять підтримку зі сторони педагогів. Теоретичне і 
абстрактне знання доповнюється і збагачується експериментально-дослідним, отриманим як у школі, так 
і поза нею [4].  

3. Забезпечується органічне поєднання пізнання і освоєння як зовнішнього світу, так і внутрішнього 
простору людського буття. 

4. Стосунки учасників педагогічного процесу принципово будуються як суб’єкт-суб’єктні, вчитель та 
учень вступають у децентровані взаємини. Створюються необхідні передумови для реального 
співробітництва. 

5. Між учасниками педагогічного процесу культивуються відносини безумовного, безоцінкового 
прийняття один одного; на їх основі формується цілісне сприйняття (і прийняття) самого себе. 

6. Зовнішнє дисциплінування переростає у виховання самодисципліни, самовиховання, становлення 
особистісної відповідальності за власну долю. 

7. Самопізнання здійснюється шляхом усвідомлення власного досвіду, який принципово містить 
лише різні рівні розуміння власного життя. Поглибленню самосприйняття сприяють відповідні форми 
навчання (тренінг-семінари особистісного зростання, соціально-психологічні тренінги, тренінги 
професійної майстерності, релаксаційні та медитативні методики тощо). 
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8. Культивуються та виявляються у стосунках учасників педагогічного процесу взаємні 
доброзичливість, відкритість, довіра, навчання майстерності подолання конфліктів.  

9. Рефлексія, осмислення, усвідомлення власної діяльності стають необхідним компонентом 
професійної компетентності. Як наслідок, у вчителя формується науково-теоретичне, системне 
професійне мислення на тлі широкого узагальнення педагогічного досвіду. Особистісне пізнання та 
розвиток переміщуються у центр уваги, відрізняючись добровільністю та систематичністю. Професійне 
та особистісне зростання інтегруються. 

10. Усвідомлюються границі навчальних технологій. Здійснюється поєднання принципів гуманізації 
та технологізації освіти.  

11. Нормою стають творчість та обдарованість учасників педагогічного процесу.  
Порівняння двох освітніх парадигм, які зросли та продовжують розвиватися в освітній системі,  

необхідне ще й для того, щоб зрозуміти та відокремити ідеологічну плутанину та схоластичні підходи, 
що культивуються прихильниками еклектичних позицій.  

Останнім часом  мова  НДП  оперує поняттями, які народжувалися у середовищі ОСП. Але лише 
мова! Такі базові уявлення ОСП, як особистість, індивідуальність, співробітництво, групова взаємодія, 
творчість, духовність, “Я”, “Ти”, можуть бути засвоєні лише через осмислення власного досвіду, що, в 
свою чергу, потребує відмінних від традиційних форм роботи (див. пункт 7 ОСП) у групах 
співробітництва, принципи діяльності котрих полярно відрізняються від конкурентних відносин 
традиційного механізму спілкування.   

На наш погляд, не слід недооцінювати надзвичайну ригідність НДП, формування якої протягом 
тривалого часу призвело до утворення досить жорсткого, інертного психологічного конгломерату, 
зсунення котрого у будь-який бік потребує  значних зусиль  [5 : 147]. “Слід звернути увагу, що через 
стійкість психоаналітичної структури, будь-яка спроба змінити особу (читайте й систему - курсив наш – 
Авт.), впливаючи на один елемент (систему) психіки, не торкаючись при цьому інших, заздалегідь 
приречена на невдачу” [6 : 42]. 

Проте мова не ведеться про руйнування НДП, а лише осмислення та усвідомлення її з більш високого 
світоглядного рівня, подібно до того, як Н.Коперник “подивився” на Землю з Сонця. Вчитель не 
спроможний розв’язувати проблеми сьогодення в освіті, знаходячись у колі того мислення, яке породило 
ці проблеми. Прихильником ОСП вчитель стає через усвідомлення та потребу розв’язати власний 
внутрішній психологічний конфлікт. До цього треба дожити! (не за віком). Тому, на наш погляд, 
недостатньою є спроба вийти з кола проблем НДП лише за рахунок впровадження навчальних 
технологій, обминаючи психотерапевтичну проблему особистості.    

Ще є одна суттєва відмінність між НДП та ОСП. Перша, за своєю природою, є результат зовнішніх 
організаційних зусиль з боку соціуму, держави. Історично вона ототожнює колективну еволюцію 
людини та формування особи. Друга - виключає зовнішнє втручання. Потребує сприяння, підтримки, але 
виявляє незалежність. Історично момент сприйняття ОСП є стрибком у становлення особистості та 
початком індивідуальної еволюції. Перехід від НДП до ОСП є взагалі тотальним феноменом еволюції 
суспільства, освіти, особистості [7 : 112]. 

Досвід роботи у групах особистісного зростання за міжнародною учбово-дослідницькою програмою 
психологічного розвитку дорослих “Особистість та міжособистістні відносини”, яка поширюється 
вУкраїні з 1991 року, дозволяє розглядати будь-який конфлікт (професійний чи особовий) як виявлення 
неузгодженості між двома психологічними центрами людини – її свідомим “Я” – “Я-его” та “Я-
глибинним” (трансцендентним, сутнісним, Being). “Я-его” людини формується та, в свою чергу, 
породжує НДП; її “Я-глибинне” є породженням і джерелом ОСП. Нижче порівнюються деякі 
особливості названих психічних центрів (табл.1.) [8]: 

Табл.1. Порівняльна характеристика психічних центрів 
“Я-глибинне” “Я-его” 

Природне, самобутнє Штучне, формується соціумом 
Пов’язане зі стратегіями обробки інформації 

правою півкулею мозку 
Пов’язане зі стратегіями обробки інформації 

лівою півкулею мозку 
Трансцендентне, ірраціональне Прагматичне, логічне, раціональне 
Містичне, інтуїтивне, метафоричне, 

багатомірне, аналогове 
Формально-нормоване, лінійне, дискретне, 

дискурсивне 
Виявляє себе як неусвідомлена область психіки Виявляє себе як свідома область психіки 
Виявляє свої особливості через спокій, 

релаксацію, медитацію, творчість, усвідомлення  
Виявляє себе через зовнішню активність, 

діяльність, успіх, свідомість 
Цілісне Функціонально-рольове 
Безконфліктна область психіки Конкуруюча, реально або потенційно конфліктна 

область психіки 
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Бажання розв’язати внутрішній психологічний конфлікт вимагає від педагога входження у 
безконфліктну область “Я-глибинного”, що можливо лише за умови апріорного прийняття ним ідей та 
принципів ОСП як цілісної парадигми. Таке попереднє “занурення” у відповідне концептуальне 
середовище є базою для можливого подальшого стрибка до метафоричної, багатомірної і безконфліктної 
сфери психіки [9 :186]. У цьому випадку “Я-его” людини буде не ареною руйнування і конфлікту, а 
областю спостереження, дослідження, вивчення з поступовим переходом до підтримки та служіння “Я-
глибинному”.  

Процес самопізнання, рефлексії потребує взаємодії з партнерами, яку доцільно організовувати як 
відповідну групову комунікацію (групи особистісного росту, приміром).   

Очевидно, що школа, яка б працювала сьогодні в дусі ОСП, лише бажана перспектива. Однак вже 
зараз існують реальні шляхи переходу до ОСП:  

1. Пропаганда ідей, принципів та технологій особистісно-спрямованої педагогіки серед педагогічної 
громадськості, порівняння її особливостей з традиційною педагогікою, розкриття обмеженості 
можливостей останньої щодо вдосконалення навчально-виховного процесу та самої освітньої системи. 

2. Організація тренінгів з групами  та окремими педагогами  для освоєння ними принципів ОСП.  
3. Проведення семінарів і тренінгів для практикуючих психологів (які за своїм функціональними 

обов’язками і специфікою професійного мислення найбільш близькі до ОСП).   
4. Робота з учнівською молоддю (9–11 класи), які виявляють зацікавленість до самопізнання та до 

особистісного  розвитку.  
У програмі освоєння ОСП через роботу груп особистісного зростання можна виділити такі основні 

блоки: 
– подолання перешкод до вміння відкрито говорити про себе, свої   почуття, труднощі та можливості 

їх подолання; 
– досягнення відкритості свого внутрішнього світу та довіряння його іншим; 
– вироблення навичок роботи з власними почуттями та психоемоційними станами,їх усвідомлення та 

аналізу; 
– оволодіння технологіями входження у глибинні області психіки (“Я-глибинного”) через релаксацію, 

спокій, медитацію;  
– психотерапія негативних емоційних станів через переживання власних дитячих психотравм, які 

блокують рух до свого “Я-глибинного”;  
– навчання безумовному прийняттю себе та смиренню перед собою та іншими.  
Ще раз підкреслимо, що перехід до ОСП проходить не через руйнування НДП; він вимагає 

осмислення та усвідомлення її особливостей з погляду іншої парадигми, подальшого використання 
енергії тривожності, агресивності, амбіційності як трампліну для переходу на якісно інший рівень 
ставлення до себе і світу [10 : 24–42].  

Власне саме відчуття гостроти внутрішніх  конфліктів готує людину до такого переходу. Інші зусилля 
не вирішують проблему, а лише тимчасово знімають симптоматику. Знаходячись на вістрі  
психологічних суперечностей, вчитель з більшою довірою відгукується на нове, вбачаючи в ньому 
можливість виходу для себе. Така людина внутрішньо готова тривалий час бути в пошуку, аж доки не 
“вичерпає до дна” претензії до себе та до світу, доки не доторкнеться до свого глибинного “Я”, 
знайшовши смирення та самоприйняття.  

Умовами такого переходу є:  
– осмислення наявності внутрішнього конфлікту з проявом його на зовнішньому плані; 
– воля до звільнення від негативних емоційних проявів; 
– знання про потенційну можливість та шляхи звільнення від напруження психологічного конфлікту 

(досвід інших, відповідна література тощо); 
– наявність досвідченого “провідника” (психотерапевта, психолога, тренера, наставника), який 

викликає довіру; 
– тривале занурення у сприятливе середовище групового співробітництва, через яке здійснюється 

переплавлення принципів ОСП у власний досвід та яке створюється на базі навчального закладу за 
участю адміністрації, . 

Ситуація, що склалася у сприйнятті людиною самої себе, осмисленні власної сутності на межі двох 
тисячоліть, багато у чому нагадує ту, що мала місце у фізиці на стику XIX–XX століть. Тоді  перехід до 
нової фізичної парадигми не зруйнував класичну фізику, однак дав можливість подолати пошуковий 
конфлікт та сформувати нову картину світу, що містила в собі й попередню як окремий випадок. Тут 
перехід до нової парадигми відкриває нові перспективи для людської цивілізації. “Найбільш дивні 
відкриття XXI ст. будуть зроблені не завдяки розвитку науки та техніки, а завдяки тому, що ми по-
новому оцінимо саме поняття “людини” [11 :15].  
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АКСІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІЛОСОФІЇ ВИХОВАННЯ НІМЕЦЬКОГО 
ПРОСВІТНИЦТВА 

У статті аналізується механізм зміни ціннісних парадигм, модернізації архаїчних догм та установок у 
епоху Просвітництва. Розглядаються філософські та освітні погляди Іоганна Готфріда Гердера, 

Іммануіла Канта та інших німецьких просвітителів. 

Проблема цінностей і ціннісних орієнтацій у сучасній вітчизняній філософії виховання є однією з 
найбільш значущих і актуальних. Це пов'язано з відсутністю чіткого уявлення про ціннісні ідеї, необхідні 
суспільству, що переживає кризу, а також ефективні способи впливу на ціннісну свідомість 
підростаючого покоління. На наш погляд, вирішення цієї проблеми слід почати з глибокого 
усвідомлення природи цінностей, з виявлення тенденцій еволюції ціннісних систем і відповідних їм 
систем виховання. 

На сучасному етапі в науках, які займаються аксіологічною проблематикою, існують різні погляди й 
позиції, які дуже часто просто неможливо співставити. На думку Д.А. Леонтьєва, це пояснюється 
відсутністю чіткого уявлення про те, до чого відноситься саме слово "цінність". Воно вживається 
різними авторами у різних значеннях, які неможливо співставити, або які взаємно виключають одне 
одного [15:15]. Деякі вчені пов'язують цінності з властивостями речей, інтересами й потребами людей і, 
побоюючись аксіологічного релятивізму, підкреслюють їхній об'єктивний характер (див.: Здравомыслов 
А.Г. Потребности, интересы, ценности. – М.: Политиздат, 1986). Інші – намагаються пов'язати об'єктивні 
властивості предмета з потребами діючого суб'єкта й шукають цінності не в середовищі речей, а  в сфері 
відносин [1, 10, 14]. 

Приємно зауважити, що в сучасній українській аксіології глибоко усвідомлюється інтегруюча роль 
цінностей. Так, В.Г.Нестеренко, характеризуючи поняття цінності, виходить із того, що точками 
поєднання людини з оточуючим світом є смисли, які є певним визначеним питанням, спрямованим від 
світу до людини й, разом з тим, основою для можливої відповіді. Кожен смисл неповторний і 
унікальний, оскільки за ним стоїть неповторність кожної людини й унікальність кожної життєвої 
ситуації. Однак існує потреба знайти такі смисли, які б відповідали загальній ситуації присутності 
людини в світі. Саме ці узагальнені смисли В.Г.Нестеренко й називає цінностями [16:218]. Він також 
звертає увагу на те, що цінності виступають як форми утримання й закріплення споріднених смислів і 
цим зумовлена їх інтегруюча і координуюча роль у людському бутті. Однак цінності не тільки 
об'єднують, але й роз'єднують людей, тому можлива конкуренція і навіть відкрита боротьба між різними 
ціннісними системами. 

Сьогодні необхідно також мати уяву про механізм зміни ціннісних парадигм, модернізації архаїчних 
догм й установок, яка здійснювалась протягом усієї історії людства. Найбільш показовим у цьому 
розумінні в європейській історії є, безумовно, ХVШ століття, назване епохою Просвітництва. Саме 
Просвітництво, на думку німецького дослідника К.Тенорта, являє собою початок і основу сучасного 
періоду європейської історії та культури [17:37]. Просвітницький рух, який зародився в Англії й досяг 
найвищого розквіту у Франції, досяг завершеності в творчості німецьких філософів-просвітників. 
Складовою частиною їх філософсько-педагогічних систем є вчення про цінності. Їхні аксіологічні 
погляди виступали продовженням ідей англійського й французького Просвітництва, але одночасно були 
їх подоланням. 

Найчіткіше вплив поглядів англійських і французьких просвітників простежується у творах 
німецького філософа Іоганна Готфріда Гердера (1744-1803), який не припускав існування абсолютних 
цінностей, оскільки людина за своєю природою не здатна до чистого блага, або насолоди. Благополуччя 
людини, пише Гердер, скрізь виступає індивідуальним благом, "це внутрішній стан, мірило й визначення 
якого знаходиться не ззовні, а в грудях кожної окремої істоти. Ніхто інший не має права нав'язувати мені 
своє почуття, тому що він не наділений владою передати мені характер своїх відчуттів і перетворити моє 
буття в своє" [2:242]. Філософ, ведучи роздуми в руслі ідей Вольтера, Ламетрі, Руссо, стверджує, що 
благополуччя є в кожній істоті, яка здатна відчувати. Крім того, в кожній людині від природи закладена 
міра і форма його блаженства і, в результаті, вона "у свій час" і "на своєму місці" отримає  "особливу 
насолоду". 

І.Гердер не забуває про інтереси людського суспільства, але не вважає можливим сприяти благу 
всього людства, доки кожен не зробить себе самого таким, яким повинен стати. Внаслідок цього людина 
"повинна вирощувати й обробляти сад гуманності перш за все на тій грядці, де вона сама зеленіє" [3:28]. 
Справжній гуманізм Гердера виявляється у тому, що він закликає європейські народи до вічного миру. З 
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цією метою мислитель запропонував навіювати народам загальнолюдські цінності: огиду до війни, до 
нечесної державної політики, заснованій на силі, хитрощах, підступності, обмані; почуття 
справедливості стосовно інших народів; мирну працю. Філософ закликає виховувати очищений 
патріотизм, який не буде ініціювати суперечності між державами і народами. Кожен народ, зазначає 
І.Гердер, має відчувати свою велич у собі, а не як вищість над іншими народами [3:294-299]. 

Нові відтінки в аксіологічні уявлення західноєвропейських просвітників внесло етичне вчення 
засновника німецької класичної філософії Іммануїла Канта (1724-1804). Відомий філософ вперше 
виділив моральність як особливу сферу людського буття й відніс її не до природи людини, а до сфери 
свободи, яка лежить поза пізнанням, тобто знаходиться за межами почуттів та розуму. В результаті 
виникає антиномія почуттів і розуму, невідома англійському і французькому Просвітництву, в межах 
якої відбувається обґрунтування цінностей як граничних основ свідомості й поведінки людей. Джерела 
такого підходу слід шукати у творчості І.Канта докритичного періоду. 

 У працях 60-х років і, перш за все, у трактаті "Спостереження над почуттям прекрасного й 
величного" простежується вплив французьких просвітників і англійських моралістів. Дійсно, І.Кант 
визначає істинну доброчинність як "почуття краси і почуття гідності людської природи" [11:138-139]. 
Однак при цьому він виділяє адаптовані чесноти – співчуття і послужливість, які припускають 
готовність людини узгоджувати свою поведінку з настроями інших, та  істинні чесноти. Останні 
спираються на загальні принципи, є результатом усвідомлення почуття, яке живе в кожній людській 
душі, і можуть називатися величними. Досягнення належної спільності морального почуття вказує на 
наявність безкорисливої людської доброзичливості. Із цього загальнокорисного морального почуття, за 
Кантом, виростає моральне веління розуму. 

Поділ чеснот на адаптивні й істинні мав тривалі наслідки. Адаптовані чесноти, уточнює І.Кант, - це 
лише привабливі й чудові якості, які "за своїм характером не можна віднести до чеснот" [11:136]. Вони є 
причинними діями (наприклад, послужливість). Для істинних доброчинностей важливі не причини, а 
наміри, мотив. Розрізнення причинної дії, наміру і мотиву є основою подальшого принципового 
розрізнення сутнісного і належного. По суті, істинні доброчинності відносяться до сфери належного і 
можуть розглядатися як деякі ідеали і нормативні цінності. Вони вже не пов'язані з "природним 
моральним почуттям" людини і мають відношення до вільної моральності. Інакше кажучи, цінності або 
чесноти для Канта є своєрідним звільненням від потреб, зумовлених природною організацією, і 
виступають як здійснення вільного вибору  й вільної дії, незалежно від вимог наявної дійсності, яка 
сприймається чуттєво. 

Ми згодні з твердженням про те, що І.Канту вдається позбавитись від традиційного уявлення про 
потяг до щастя як основу моральності [17:81]. Дійсно, німецький мислитель виявив слабкість у 
евдемоністському обґрунтуванні моралі, яке не враховувало, що поняття щастя у різних людей різне. Це 
залежить від їхнього особливого почуття задоволеності й незадоволеності, пов'язаного з потребами, які 
можуть змінюватись навіть у одного й того ж суб'єкта. Тому, підсумовує філософ, прагнення щастя є 
суб'єктивним і "ніколи не може бути законом" [13:340]. Крім того, потяг до щастя може інколи призвести 
до аморальних вчинків, оскільки його елементи запозичені з досвіду. При досягненні щастя людина 
керується не моральними законами, а практичними порадами, "щоб догодити нашим бажанням", і заради 
досягнення щасливого стану цілком може порушити норми моральності, якщо це принесе їй користь. 

Які ж висновки робить І.Кант із критики евдемонізму? На його думку, моральні регулятори не 
можуть зумовлюватись об'єктом бажань і мають бути незалежними від усіх матеріальних основ. Такий 
підхід звільняв моральні цінності від потреб і відносив їх до сфери вільної волі, яка й повинна 
встановити закон, обов’язковий для кожної істоти.. Однак це може відбутися лише в світі "речей у собі", 
який відкривається не почуттю, а розумній волі, чи практичному розумові. Розум називається 
практичним тому, що керує вчинками людей, ґрунтуючись не на егоїстичних, а на загальних цілях. Лише 
чистий розум, що сам по собі є практичним розумом, дає людям "загальний закон, який ми називаємо 
моральним законом [13:348]. 

Загальний принцип моральної поведінки І.Кант називає категоричним імперативом, який виступає 
універсальним правилом для оцінки людських дій. Він не потребує жодного доведення і являє собою 
дедукцію чистого практичного розуму. Його слід виконувати заради нього самого, а не заради інших 
цілей. На думку філософа, якщо всі люди будуть керуватися власними інтересами, то це  приведе до 
наростання антагонізму між ними. Отже, потрібен родовий синтез індивідів, результатом якого має стати 
мета роду. Категоричний імператив вимагає від людини подивитися на себе з боку роду й діяти так, щоб 
відноситись до людства як до мети і ніколи - тільки як до засобу [12:270]. 

Категоричний імператив І.Канта виступає критерієм системи цінностей і сприяє їхній трансформації у 
всезагальну моральну повинність. Інакше кажучи, моральний закон, сформульований німецьким 
філософом, має сенс стосовно людства в цілому, а не щодо кожного емпіричного суб'єкта. І.Кант показує 
обмеженість трьох форм емпіричної етики Просвітництва, яка не виходить за межі окремого індивіда та 



Ваховський Л.Ц. Аксіологічні характеристики філософії виховання німецького Просвітництва 

 247

його безпосередніх рушійних сил [8:450]. Вищою цінністю і метою дій розумної істоти стає людське 
(всезагальне) в людині. 

Як бачимо, І.Кант не пов'язує цінності й ціннісні орієнтації людей з фізичною насолодою, або 
природженим моральним почуттям. Він вносить аксіологічні інтонації в розгляд процесу виховання. 
Зауважимо, що численні західноєвропейські просвітники пов'язували чесноти з освітою і вихованням. 
Однак лише І.Кант розглядає виховання як засіб, за допомогою якого об'єктивні цінності зможуть 
потрапити в людську душу і стати суб'єктивно значущими. Найзагальніші "максими вчення про метод 
морального виховання і вправи", які дозволяють вирішити це завдання, І.Кант розглядає у другій частині 
"Критики практичного розуму". На підготовчій стадії виховання німецький філософ припускає 
використання ціннісних орієнтацій, пов'язаних із прагненням до задоволення, бажанням отримати 
практичну користь тощо. Однак справжнє вдосконалення людини починається з моменту, коли для неї 
оцінка всіх подій за моральним (загальним) законом перетворюється у природне заняття. Вчинок заради 
морального закону, а, значить, через почуття обв'язку є не лише морально правильним як дія, але й стає 
моральною цінністю. У результаті людина зможе перебороти мотиви природних схильностей і 
усвідомить внутрішню свободу – "здатність настільки позбавлятися  від невпинної нав'язливості 
схильностей, щоб жодна, навіть найулюбленіша не мала впливу на рішення, для якого ми тепер повинні 
користуватися своїм розумом" [13:498]. Дотримання закону обов'язку, яке спочатку здається 
самозреченням і викликає страждання, позбавить учня примусу і зробить його вільним. Сам же закон 
обов'язку поступово перетвориться у позитивну цінність. 

Ідея цінності як належного й природного морального почуття знаходить яскраве художнє втілення й 
трохи іншу інтерпретацію у творчості засновника німецької літератури нового часу І.В. Гете (1740-1832). 
У шостій книзі роману "Роки навчання Вільгельма Мейстера" (1796), яка отримала назву "Зізнання 
прекрасної душі", людина порівнюється із зодчим, який перетворює оточуючий світ, схожий на 
велетенську каменоломню, і саму себе. У глибинах людської душі, пише автор, "закладена творча сила, 
здатна створювати те, що бути повинно, і яка не дає нам ні сну, ні спокою, доки воно так чи інакше не 
буде втілене нами поза чи всередині нас" [4: 332]. 

Зауважимо, що І.Гете не говорить про "природне моральне почуття", або про "природні схильності" 
до чеснот, а веде мову про внутрішню силу душі, яка здатна створювати належне. Цим самим він  
виводить морально-ціннісну сферу за межі компетенції природної організації людини й приходить до 
висновку, що основним фундаментом морального є добра воля, яка належить свободі та спрямована на 
зовнішній світ, на дію [5:163]. Однак у волі не можна бути впевненим так, як у природному розвитку 
задатків. Якщо останні "самі себе роблять", то воля "робиться". 

Що ж допомагає формувати свободу волі, яка створює належне, тобто систему цінностей, що 
визначають поведінку людини? З одного боку, воля у сфері моралі підкоряється совісті, яка пов'язана із 
внутрішнім світом. Але, з іншого боку, "наше внутрішнє моральне створіння втілюється у зовнішніх 
умовах, наприклад, у нашій належності до сім'ї, стану, гільдії, міста або держави" [5:191]. Інакше кажучи, 
німецький мислитель наполягає на співвідношенні цінностей індивіда з цінностями суспільства. 

Не буде перебільшенням сказати, що І.Гете призупиняє експансію ціннісного релятивізму 
англійського й французького Просвітництва. Якщо проаналізувати поведінку і вчинки людей протягом 
тисячоліть, стверджує він, то можна виявити деякі спільні правила, які завжди володіли чудодійною 
силою як над цілими націями, так і над індивідами. Ці правила є в житті таємничим доповненням вищої 
влади. У даному випадку йдеться про якусь абсолютну систему цінностей, яка є значущою для всіх 
людей, до того ж таємничу, непідвладну розумові. Навряд чи І.Гете має на увазі релігійні цінності, хоча 
не заперечує благодійного впливу Бога на мораль. Його роздуми про Божий вплив досить далекі від 
традиційної догматичної завершеності й виступають не більш ніж легким натяком на те, що в моральній 
сфері за допомогою віри в Бога, доброчинність і безсмертя душі ми здатні піднятися до вищої сфери 
[6:382]. 

Є підстави стверджувати, що цінності, на думку І.Гете, не є здійсненням людських бажань, бо мораль 
"стала слабкою і поневоленою, коли її хотіли підкорити цілям відкритої теорії насолоди" [5:494]. Вони 
виступають як належне, тобто є нормою, результатом діяльності волі й зовнішніх суспільних правил, що 
визначають життя людей. У цьому формулюванні, на перший погляд, є суперечність, зафіксована в 
антиномії "норма-свобода". Дійсно, воля припускає можливість вибору, а, значить, виключає 
нормативність. Певно, у даному випадку І.Гете говорить, що норма не просто ставиться за мету ззовні, а 
створюється самою людиною.    

Таким чином, німецькі мислителі, спираючись на аксіологічні уявлення французьких і англійських 
просвітників, вперше виділили етику і вчення про цінності в окрему налузь людського буття. Істинні 
цінності, як вважав І.Кант, звільняють людину від потреб, зумовлених природною організацією й 
досвідом, і виступають своєрідним переборенням його природної обмеженості. Німецькі філософи 
дійшли висновку, що межі людського вдосконалення не визначаються природою. Істинні цінності 
належать не окремому індивідові, його природній організації й досвіду, а людству загалом і виступають 
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у формі належності. Саме вони стають метою дії розумної істоти і сприяють звільненню від необхідності 
та формуванню внутрішньої свободи особистості. Німецькі просвітники знову приходять до ціннісного 
абсолютизму. Однак цінності, на їхній  погляд,  є об'єктивними й абсолютними не тому, що 
відображають деякі властивості Бога, а у зв'язку з тим, що характеризують людину як родову, розумну 
істоту. 

Аксіологічні аспекти філософії виховання німецького Просвітництва, на наш погляд, заслуговують 
пильної уваги. Сьогодні мало прагнути наблизити ціннісну сферу до потреб та інтересів окремої людини. 
Це буде сприяти, поза нашим бажанням, експансії утилітаристсько-прагматичних цінностей, яка веде до 
розрізнення людей, а не до консолідації сучасного українського суспільства. Необхідно мати на увазі, що 
цінності виступають як належне й визначають цілі всього людського роду. Тому на сучасному етапі слід 
формувати у підростаючого покоління здатність до повинності, яка, як вважав В. Сухомлинський, й 
робить людину по-справжньому вільною. 
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ЗАСАДИ НЕДИРЕКТИВНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РОЗВЯЗУВАННЯ 
МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ МІЖ УЧИТЕЛЕМ ТА УЧНЯМИ 

У статті розглядається зміст та сутність недирективної педагогіки у контексті розвитку та 
можливості вирішення міжособистісних конфліктів, що виникають у навчально-виховному процесі. 

Автор подає аналіз проблеми у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. 

Одним із основних критеріїв щодо розв‘язання конфліктів є рівність позицій суб‘єктів суперечливої 
взаємодії. Її відсутність знижує довіру та відкритість протидіючих сторін, що в свою чергу робить 
неможливим процес примирення. Надто гостро дана проблема проявляється у вітчизняній освітній 
системі, яка за інерцією функціонує, як і її попередниця, з яскраво вираженими ознаками авторитарності. 
Відносини вчителя з вихованцями фактично базуються на певній нерівності, визначеній статусними 
ролями. Вихователі надто часто заявляють: “Я дорослий, освіченіший, розумніший, досвідченіший і т.і., 
одним словом сильніший, і ти маєш поступитись”.  Ще за радянських часів були проведені дослідження, 
які показали, що з усіх соціальних груп педагоги мають найбільш карну правосвідомість. Покарання, 
осуд, пригнічення дітей стали звичними атрибутами їхньої поведінки. Як наслідок, навчально-виховний 
процес супроводжує неперервний ланцюг міжособистісних конфліктів, більшість з яких так і 
залишається не розв‘язаними.  

Людині для того, щоб повноцінно функціонувати, необхідно зняти певні перешкоди, а саме: 
неадекватне сприйняття себе, закритість, віддаленість від інших, відчуженість, тому що вони ведуть до 
виникнення життєвих криз, неспроможності реалізувати власні потенційні можливості,  поглиблення 
внутрішніх та міжособистісних конфліктів. Поведінка вчителя направлена на демонстрацію особистої 
значущості, вагомості, переваги віддаляє його від дитини, що негативно позначається на навчально-
виховному процесі, сковує, закриває, пригнічує учнів, викликає з їх сторони відкритий чи закритий опір і 
протест, велику ймовірність конфронтації. 

Остаточне вирішення конфліктів між вчителем та учнями можливе лише за умови їх рівноправності, 
партнерських взаємовідносин. Педагогіка гуманістичного спрямування є чи не єдиною парадигмою, де 
ключовим є створення розвивального простору, який виступає умовою саморозвитку особистості. 

На наш погляд, основною перешкодою на шляху переходу школи до гуманістичних засад виступає 
саме вчитель, який не завжди готовий допомогти дитині стати, за словами К.Роджерса, “цілковито 
діючою особистістю” і організувати взаємодію з учнями на глибоко особистісному рівні. Як зазначав 
І.Д.Бех : “Взаємодія вихователя з вихованцями має будуватися з урахуванням їх позицій, бажань, а не на 
вимушеності спілкування. Лише за особистісного плану взаємодії з вихованцем педагог транслює 
індивідуальність, …”  [3: 136]. Аналогічні погляди висловлювали Г.О.Балл, О.В.Киричук, Г.О.Ковальов, 
В.О.Кан-Калик та ін.  

Педагогіка співробітництва, гуманістична педагогіка, особистісно зорієнтоване виховання 
спрямовані, перш за все, на об‘єднання спільних зусиль учителя і учнів у досягненні основних освітніх 
функцій. Так, зокрема ідея педагогіки співробітництва, на думку Ш.О.Амонашвілі, полягає у тому, щоб    
“зробити дитину соратником вчителів у її ж вихованні, рівноправним учасником педагогічного 
процесу…” [2:71]. Сутність даного підходу визначалась створенням та організацією учителем 
міжособистісної взаємодії, яка б здійснювалась у “оптимістично-гуманній атмосфері”,  і вимагала від 
нього майстерності та вміння ефективно спілкуватися. Педагогіка співробітництва, хоч і внесла суттєвий 
вклад у вітчизняну науку, але учень у ній, на думку Г.О.Балла, є насамперед об‘єктом навчально-
виховних впливів.  

Гуманістична парадигма спрямована перш за все на виховання цілісної особистості, на досягнення 
свободи і автономії, на розвиток “свідомості всезагальності” (К.Наранхо). Її фундатором є 
американський психолог К.Роджерс, який, узагальнюючи багатий досвід групової терапії, зробив спробу 
перенести його основні принципи (емпатія, визнання, розуміння, прийняття) на педагогічну практику. 

Для даного підходу характерною є максимальна психологізація навчально-виховного процесу та 
домінуюча роль емоційно-афективного фактора. Створення певного психологічного клімату 
розглядається як основна умова позитивного учіння (змінювання) дитини. Цей клімат концентрує у собі 
комфортні взаємостосунки фасилітатора (педагога який полегшує, допомагає) та учня у ситуаціях 
міжособистісної комунікативної взаємодії. Здоровий психологічний клімат сприяє педагогові у розкритті 
потенціалу учнів, а не їхніх недоліків; вони створюють у своїх класах такі ситуації, де учні не 
поділяються на тих, хто подобається і хто не подобається. Навпаки, частиною життя кожної дитини є 
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позитивні почуття до неї з боку педагога. У класах, які наближаються до такого психологічного клімату, 
діти краще навчаються із звичайних шкільних предметів [7:112].   

Перед педагогом-фасилітатором, виходячи з орієнтованої на учня позиції, ставляться певні вимоги, а 
саме: він має бути природнім (самим собою) у власних проявах; не оцінювати, а розуміти іншого 
(дитину); приймати почуття, відносини, переконання іншої людини; визнавати те, що діти здатні 
розвиватись у позитивному напрямку; виявляти готовність “жити” у ситуації “тут і тепер”. 

Головна педагогічна мета  - допомогти дитині стати “цілковито діючою особистістю” (К.Роджерс),  
характерною для якої є відкритість для переживання (досвіду), екзистенційний спосіб життя, довіра 
власному організмові, емпірична свобода, креативність. Передбачається, що повністю функціонуюча 
людина має власну систему цінностей (ціннісних орієнтацій), які постійно змінюються слідом за її 
розвитком, але залишається при цьому глибоко-соціалізованою і спрямованою на спільність (інтеграцію) 
з іншими. 

Погляди К.Роджерса та його послідовників В.Хінта, У.Перкі, Т.Гордона, Е.Дорфмана поділяють 
чимало вітчизняних психологів та педагогів (Г.О.Балл, А.Г.Волинець, О.В.Киричук, І.Д.Бех, 
В.В.Андрієвська, С.Ю.Курганов, В.Ф.Литовський та ін.). На нашу думку, є принаймні три суттєві 
моменти, які відрізняють недирективну педагогіку К.Роджерса від досліджень наших науковців. По-
перше, це створення методологічного базису, сутність якого складає діалогічна взаємодія (більш широке 
поняття - “діалог культур”, запропоноване російським філософом В.С.Біблером). У К.Роджерса відсутня 
методологічна основа, його теорія носить емпіричний характер. По-друге, вітчизняні розробки прагнуть 
до синтезу (інтеграцій) орієнтованого на учня педагогічного та діяльнісного підходу.  По-третє, одне із 
вихідних положень  К.Роджерса – це безумовне, безоцінне прийняття іншої людини. За смислом, з нашої 
точки зору, воно надто близьке до християнських заповідей “полюби ближнього свого” і “не суди, та не 
судимий будеш”.  У такому контексті більшість українських науковців не визнають його. Дещо прояснив 
це положення Г.О.Балл, зазначаючи:  “ Застосовуючи до педагогічної діяльності “безоцінність” як 
загальний принцип гуманістично орієнтованого спілкування, слід розуміти його не як відмову від 
оцінювання навчальних результатів, вчинків або психологічних якостей учня, а як вимогу особистісного 
прийняття учня вчителем незалежно від результатів такого оцінювання” [ 1:20].  

В 1985 році В.О.Кан-Калик і Г.О.Ковальов, спираючись на трьохкомпонентну структуру спілкування 
В.Н. Мясищева, гіпотетично виділили вісім типів педагогічного спілкуваня (//Вопросы психологии, 1985, 
№ 4). Крайніми полюсами цієї класифікації стали діалогічні та монологічні стилі. При чому, як зазначали 
автори,  діалогічний тип вищий та “оптимальний з точки зору організації  комунікації і володіє 
максимальним розвивальним, виховуючим, творчим потенціалом”.  Базуючись на судженнях педагогів-
практиків (748 учителів), С.О.Шеїн у роботі “Діалог як основа педагогчного спілкування”  висвітлив 
результати емпіричної побудови типології стилів педагогічного спілкування. Автор, співставляючи, 
порівнюючи результати власного дослідження з тими, які одержали В.О.Кан-Калик, Г.О.Ковальов та 
С.Л.Братченко, намітив дві протилежні лінії розвитку педагогічного спілкування (не лише 
педагогічного): монологізовану та діалогізовану. Саме їх протистояння утворює, як вважає вчений, 
взаємопов‘язану, взаємообумовлену систему основ типології спілкування, яка і виражає реальний процес 
взаємодії.  

Спираючись на характеристики психологічних впливів Г.О.Ковальова та концепцію В.С.Біблера, 
Г.О.Балл виділив діалогічний та монологічний (імперативний та маніпулятивний) підходи як основні 
типи стратегії педагогічної діяльності, взаємодії в цілому, зазначаючи при цьому, що їх слід розглядати  
як “певні граничні абстракції” [1: 14].  

Як би ми не тлумачили: чи діалогічний стиль спілкування, чи діалогічна стратегія педагогічної 
діяльності, чи діалог як одиниця педагогічної взаємодії (О.В.Киричук), чи “діалог культур” – сутність 
одна, ми можемо говорити про діалог як новий методологічний підхід до освіти. Його найбільш 
характерними ознаками є: рівність та взаємоповага партнерів (учителів і учнів); суб‘єкт-суб‘єктні 
відносини між ними; включення учнів у процес пізнання істини та наближення до неї разом з ними; 
накопичення потенціалу згоди та співробітництва; сприяння взаєморозвиткові. 

Найбільш повно домінування монологічної чи діалогічної стратегії проявляється у міжособистісній 
взаємодії педагога з вихованцями у ході спільної діяльності. Характерними рисами монологічного 
підходу є суб‘єкт-об‘єктні відносини, авторитаризм, догматизм, стереотипність поведінки,  ригідність, 
часте застосування покарань, оцінки-ярлики, низка нерозв‘язуваних конфліктів, егоцентризм, 
зосередженість на власній особі, своїх цілях і завданнях. Все це віддаляє педагога від дитини, спільну 
взаємодію наповнює безліч конфліктогенних факторів. Навпаки, діалогічна стратегія створює 
передумови для конструктивного з‘ясування суперечливих питань, утверджує рівноцінність особистості  
вчителя та учня, являється дійовим механізмом для виникнення співробітництва, співтворчості у 
вирішенні навчальних або виховних задач. При всій неповторності, унікальності, автономності, 
спрямованості суб‘єктів взаємодії діалог сприяє їхньому духовному зростанню, утвердженню 
толерантності, доброзичливості повазі до іншого як до особистості, зближенню.  
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Варто відмітити розроблені І.Д.Бехом теоретичні та методичні основи технології особистісно 
зорієнтованого виховання. Численні положення недирективної парадигми стали “прозорішими”, набули 
конкретного змісту та завершеності. Автор особистісно зорієнтованих виховних технологій зазначає: “Це 
своєрідні проекти і щодо виховних цілей, і щодо педагогічних способів їх досягнення.” [ 3:128].  Основна 
мета, яка стоїть перед вихователем, полягає в “оптимізації процесу керування” педагогом виховуючою 
діяльністю, яка спрямована на стимулювання, активізацію, та спрямування власної діяльності дитини. 

Ми розглянули дещо відмінні підходи недирективної педагогіки з метою виділення деяких вихідних, 
ключових положень, а саме:  між учителем та учнями існують партнерські рівноправні стосунки, суб‘єкт-
суб‘єктні відносини, співпраця, співдружність, співпереживання, співтворчість. Вони можливі лише за 
умови реалізації педагогом інтегруючих стратегій взаємодії, які сприяють конструктивному розв‘язанню 
конфліктів, самоактуалізації та позитивному розвитку дитини.  

Чи готова наша школа перейти до основ недирективної парадигми? Т.Грінінг зазначав : “Здійснення 
новаторських гуманістичних починань у галузі освіти – велике мистецтво, яке вимагає наполегливості у 
вихованні вихователів, високої професійної майстерності, творчого бачення проблем і повної 
самовіддачі” [ 4:166 ].  
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  Костюшко Ю.А. Основы недирективной педагогики как необходимое условие решения 
межличностных конфликтов между учителем и учеником. 

В статье рассматривается содержание и сущность недирективной педагогики в контексте развития и 
возможности решения межличностных конфликтов, которые возникают в учебно-воспитательном 
процессе. Автор представляет анализ проблемы в отечественной и зарубежной научной литературе. 

Kostyushko Ju.O. Principles of Non-Directive Pedagogy as a Necessary Condition of Solving Interpersonal 
Conflicts between a Teacher and Pupils. 

The article considers content and essence of non-directive pedagogy in the context of development and 
possibility of solving interpersonal conflicts which appear in an educational-training process. The author 

presents the analysis of the problem in home and foreign scientific literature. 
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ФОРМИ ТА МЕТОДИ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИХ 
ІНСТИТУТІВ УКРАЇНИ У 20-30 РР. ХХ СТ. 

На основі широкого кола архівних та історико-педагогічних джерел автор розглядає зміст музичної 
освіти на основі діяльності музично-драматичних інститутів України. 

Аналіз широкого кола джерел свідчить, що 20-30 рр.  ХХ століття стали періодом становлення та 
розвитку системи національної музичної освіти, творчих пошуків змісту, форм і методів навчання 
майбутніх музичних працівників різного профілю, які б відповідали новим соціально-педагогічним 
умовам життя. Завданням педагогічних закладів того часу була комплексна підготовка педагогічних 
кадрів для різних галузей соціального виховання, зокрема кадрів музично-педагогічного профілю. 
Залежно від типу установ, до роботи в яких готувався майбутній педагог, форми і методи навчально-
виховної діяльності були різні.  

Цінний досвід педагогічно доцільного використання форм і методів музичної освіти студентів 
накопичили музично-драматичні інститути Києва, Одеси та Харкова. При відборі форм і методів 
навчання працівників музичного профілю викладачі цих закладів прагнули враховувати рівень загальної 
підготовки студентів, особливості соціального оточення, з якого вони вийшли. Поряд з цим, методи 
роботи змінювалися залежно від етапів професійно-педагогічного становлення майбутніх вихователів, 
учителів музики та співів, музикантів-інструкторів та інших музпрацівників. Так, на початку навчання 
переважали лекції установчої спрямованості. Науково-теоретична інформація, викладена лектором, 
ретельно опрацьовувалася на практичних заняттях, перевірялася й обґрунтовувалася за допомогою 
власного досвіду студента. На старших курсах, коли студент втягувався в процес навчання і набував 
певного мінімуму музичних і загальнопедагогічних знань, використовувалися методи роботи, які 
передбачали більше самодіяльності, що дозволяло засвоїти більший обсяг інформації у найкоротший 
термін, тобто провідною формою навчання ставала лекція.  

Пошуки форм організації навчального процесу, досконалішої методики проведення музичних занять 
були у 20-і роки досить інтенсивними. Однією з форм роботи музично-педагогічних навчальних закладів 
України стала широка позанавчальна концертна діяльність. Під час концертів студенти мали змогу 
перевірити якість набутого досвіду на теоретичних і практичних заняттях, поширювати культурно-
освітні знання серед широкої аудиторії слухачів, організовувати ансамблі і навіть оркестри. 

Виконавська музично-педагогічна робота в перші десятиріччя після 1917 р. посіла особливе місце у 
мистецькому житті міст України. У практичній діяльності видатних педагогів Києва, Одеси та Харкова 
проявилися тенденції впровадження у вузівську практику музичної освіти нової методики викладання. 
Яскравий характер просвітницької діяльності відомих педагогів-музикознавців, високий рівень їхньої 
професійної майстерності відіграли важливу роль у формуванні естетичних смаків та поглядів майбутніх 
спеціалістів. 

Виключно важливу роль у музичній освіті молоді відігравала започаткована проф. Г.Беклемішевим 
нова форма навчально-виховної роботи - музично-історичні ілюстрації, започаткована ним у 1923 р. у 
Київському музично-драматичному інституті ім. М.В.Лисенка. Спочатку музично-історичні ілюстрації 
використовувалися паралельно до курсу історії музики, а потім перетворилися у серію концертів, які 
проводилися протягом кількох років. На цих концертах до 1928 р. педагог продемонстрував більше двох 
тисяч творів різних часів і народів. 

Концерти за участю професорсько-викладацького складу та студентства музично-педагогічних і 
мистецьких закладів проходили в робітничих клубах, підрозділах Червоної Армії, Будинках вчених. 
Концертні програми складалися з творів української, російської та західноєвропейської музики [2:4]. 

У 20-і рр. одним із досягнень Одеського музично-драматичного інституту ім. Л.В.Бетховена у 
навчально-виховній роботі була організація викладачем Г.Столяровим великого симфонічного оркестру, 
до складу якого увійшли  студенти та учні музичного технікуму міста. Концертмейстером оркестру був 
студент, у майбутньому всесвітньо відомий скрипаль Д.Ойстрах. Студентський оркестр проводив велику 
концертну та музично-виховну роботу по всій Україні, зокрема в Одесі, де у Центральній робітничій 
бібліотеці щорічно проводилися цикли концертів для трудящих.  

Вивчення звітів вузів, методичних праць педагогів та музикознавців показує, що у 20-і роки педагоги 
вищих навчальних закладів Києва проводили активні пошуки в галузі методики музичної освіти. У ці 
роки широко впроваджувався слуховий метод, що спирався на музично-слуховий досвід, розвиток 
музично-слухових уявлень, музичного мислення, свідомого виконання студентами музичних творів. Ідея 
слухового методу була висунута ще минулого сторіччя видатними педагогами В.Ф.Одоєвським, 
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М.М.Курбатовим, С.М.Майкапаром та іншими діячами музичної освіти. Ініціатором впровадження 
слухового методу у вузах Києва був Б.Яворський, який використовував його в навчальній діяльності зі 
студентами Народної консерваторії. 

На основі даного методу закріпилися три основні форми музичної діяльності студентів: слухання 
музики з пояснюючими бесідами викладача, хоровий спів та рухи під музику. Вперше цей метод був 
апробований у дитячій музичній школі при консерваторії, яка розпочала свою діяльність у 1922-23 
навчальному році. Основною формою проведення уроків за даним методом були колективні заняття. У 
середині 20-х років ця форма знайшла застосування у багатьох школах Києва, а пізніше Москви і 
Ленінграда [1:4]. 

Колективні заняття, започатковані у музичних школах, стали основою загальної музичної освіти 
майбутніх музично-педагогічних кадрів. Основними методами роботи на таких заняттях були: 
теоретичне ознайомлення студентів з музичною літературою; слухання музики й аналіз музичних творів 
під керівництвом викладача; слухання та аналіз музики, що виконувалася самими студентами; 
ансамблева гра; хоровий спів. 

Індивідуальне навчання грі на музичних інструментах, сольному співу, диригуванню, а також групові 
заняття в оркестровому та ансамблевому класах формували та удосконалювали виконавські вміння 
майбутніх викладачів музики як важливий компонент їх педагогічної майстерності. 

На початку 20-х років індивідуальне навчання було однією з основних форм практичної підготовки 
музичних працівників інструкторсько-педагогічних факультетів. Зміст таких занять полягав у тому, що 
студент виконував навчальні завдання індивідуально, користуючись при цьому допомогою вчителя. Така 
методика навчання дозволяла враховувати особливості розвитку студента, індивідуальний темп роботи, 
здійснювати контроль за ходом та результатами навчальної діяльності. Під час таких занять викладач у 
межах точно встановленого часу встигав вирішити необхідні навчально-виховні завдання з кожним 
студентом за певним розкладом. На занятті досягалася логіко-психологічна завершеність пізнавальної 
діяльності студента щодо вирішення конкретного завдання [3:111]. 

Багаторічна практика української музичної педагогіки свідчить, що педагогічно корисними та 
життєздатними виявилися методи занять, які допомагали виховувати творчі здібності майбутніх 
музичних працівників. Поряд із загальновживаними лекційними, семінарськими та індивідуальними 
заняттями відомі діячі мистецтв, які брали учать у музичній освіті студентів педагогічних навчальних 
закладів, запропонували та апробували нові творчі форми та методи навчання. 

Нові методи були спрямовані на поліпшення практики засвоєння музично-педагогічних знань, 
покращення доступності та ефективності процесу навчання. Так, викладачі музично-драматичних 
інститутів Києва, Харкова та інших міст – Г.Беклемішев, Г.Нейгауз та інші досвідчені педагоги - 
намагалися будувати навчальні заняття за методом поступового ускладнення. Під час уроку з 
початківцями використовували також метод розучування популярних українських пісень, улюблених 
народних мелодій. Такий підхід давав змогу прискорювати засвоєння основ теорії музики і, разом з тим, 
виховувати молодь на національних традиціях. 

Аналіз різних джерел свідчить, що у 20-30 рр. викладачі музичних дисциплін Харківських, Київських 
та Одеських вищих педагогічних навчальних закладів Г.Беклемішев, В.Косенко, П.Луценко, Б.Рейгбальд, 
П.Столярський навчали студентів ретельно дозувати кількість музичних вправ та творів, які 
виконувалися на заняттях, виходячи з навчально-виховних завдань та індивідуальних можливостей 
учнів. Такий підхід мав забезпечити якісну організацію навчально-виховного процесу, сприяти 
педагогічно доцільному застосуванню набутих знань, умінь і навичок на практиці. Викладачі вузів під 
час занять застосовували словесні методи навчання, радили майбутнім музичним працівникам, учителям 
музики та співів, керівникам хорів, оркестрів, ансамблів використовувати в практичній діяльності 
пояснення, настанову, заохочення та інші словесні методи для вирішення педагогічних завдань .  

Таким чином, вивчення та аналіз значного кола джерел показує, що у навчально-виховному процесі 
музично-драматичних інститутів одним із головних завдань підготовки майбутніх музичних працівників 
різних спеціальностей до самостійної навчально-виховної роботи було формування у них педагогічних 
знань, умінь та навичок, а також творчого ставлення до педагогічної діяльності.  

Дослідженням також виявлено, що досвід викладачів вузів з питань практичної підготовки викладачів 
музичних дисциплін у навчальних закладах Києва, Харкова та Одеси багато в чому відповідав 
положенням сучасної педагогічної науки та в ряді випадків випереджав свій час. 
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На основании широкого круга архивных и историко-педагогических источников автор рассматривает 
содержание музыкального образования и деятельности музыкально-драматических институтов 

Украины. 

Kuz’michova V.A. Forms and Methods of Students’ Music Education in Music-Dramatic Institutes of 
Ukraine in 20-30-ies of the XXth century. 

On the basis of a wide series of archive and historic-pedagogical sources the author considers the content of 
music education on the basic of activity of music-dramatic institutes of Ukraine. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА У ПРОЦЕСІ МОДУЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ 

У статті розглядається проблема діяльнісного підходу до модульної організації навчання. Подається 
характеристика модульного навчання та його методів при такій організації навчального процесу. 

Діяльнісний підхід до навчання, як свідчить історія розвитку людського суспільства взагалі й історія 
навчання та педагогіки, зокрема, завжди був однією з актуальних проблем педагогіки. Тільки в процесі 
діяльності (будь-якої - фізичної чи розумової) можна отримати нову якість, новий продукт. 

Навчальний процес – це сумісна розумова і фізична діяльність учителя й учнів, свідомо здійснюється 
для досягнення певної пізнавальної мети шляхом стимулювання внутрішньої та зовнішньої активності 
учнів. 

До шляхів реформування професійної освіти відносять удосконалення навчально-виховного процесу 
на основі впровадження нових педагогічних технологій, здійснення дослідно-експериментальної роботи 
з питань впровадження педагогічних інновацій, нових методик [1: 31]. 

На сьогоднішній день необхідна така технологія навчання, яка б відповідала цілому ряду вимог – 
економічних, дидактичних, психологічних та ін. Модульна технологія змінює і самого викладача – 
ключову фігуру процесу навчання. 

Існуюча технологія навчання учнів, яка побудована на пасивних інформаційних принципах навчання, 
здатна лише на масове виробництво “середніх” спеціалістів. 

Модульна технологія навчання передбачає розробку викладачем та видачу методичних рекомендацій 
учням з вивчення окремої теми. Це може сприйнятися окремими учнями як достатнє вивчення цієї чи 
іншої теми. Однак, при оцінці рівня знань викладачеві необхідно враховувати освоєння учнями 
відповідних літературних джерел та отримання ними практичних навичок. 

Модульна технологія формує професійне мислення та вміння вчитись. Вона привчає не тільки до 
своєчасного виконання робочого плану, але й приводить до розвантаження як учнів, так і викладачів, а 
також розвиває більшу відповідальність і самостійність студентів та ліквідує необхідність у 
“відсиджуванні” на відробках і додаткових заняттях. Модульна технологія враховує індивідуальні 
психологічні особливості учня, тип характеру, розвиває різні нахили і здібності студентів, і є 
характерною для індивідуалізації навчального процесу, що допомагає згуртувати колектив групи та 
закріпити відносини співпраці між викладачами та учнями. 

Головна відміна модульної системи від традиційного професійного навчання міститься в системному 
підході до аналізу конкретної виробничої діяльності, структуруванні цієї діяльності та створенні 
програм, спрямованих як на учня, так і на педагога. 

При традиційній формі навчання  викладач та майстер виробничого навчання, звичайно, готує план 
для кожного заняття відповідно до навчальної програми даного курсу і виконує необхідну роботу з їх 
підготовки, незалежно від того, чи буде проводитись це заняття в аудиторії, майстерні, чи в умовах 
виробництва. При цьому використовуються різноманітні методики і прийоми викладання матеріалу групі 
учнів, проведення практичних занять, спрямованих на практичне засвоєння теоретичних знань. 

Таким чином, знання, які підлягають засвоєнню, надаються учням групи в темпі, запропонованому 
педагогом, у відповідності з розкладом занять та навчальною програмою. 

Модульна система професійної підготовки досить суттєво відрізняється від традиційної і вимагає від 
викладача та майстра виробничого навчання знань спеціальних понять та вміння організувати 
навчальний процес за модульною технологією. 

Відправним моментом у переосмисленні ролі майстра і викладача в навчальному процесі, 
організованому за модульною системою, є відмова від урочної системи та дозованої подачі інформації 
відповідно до програми навчання з передбачених тем. Це веде до необхідності по-новому поглянути на 
обов’язки майстра та викладача. При цьому змінюється функція планування навчального процесу. 

Власна підготовка майстра та викладача до навчального процесу за модульною технологією вимагає 
значних зусиль. 

Розпочинати навчання за модульною технологією можна, якщо  вся необхідна підготовка завершена. 
Про готовність до початку навчання свідчать наступні складові підготовки: підготовка необхідних 
інструктивних та інформаційних матеріалів, методичних матеріалів, дидактичне забезпечення модулів 
тощо. 

Від працівників модульна організація вимагає великих інтелектуальних і емоційних витрат. Від 
викладацького складу, що працює за модульною технологією, має бути характерним високий рівень 
професіоналізму, вільне володіння іноземною мовою для читання спецлітератури, володіння 
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комп’ютерною технікою. Модульна технологія вимагає від викладача систематичного підвищення свого 
професійного рівня, оскільки “… педагогіка є найбільш діалектична, рухома, найбільш складна і 
різнобічна наука” [2:128]. 

На ефективність модульного навчання звертає увагу В.В.Сушанко: “дослідження показали, що 
модульне навчання суттєво, на 25-45%, підвищує основні показники якості навчання” [3:6]. 

Виходячи з того, що модульне навчання – комбінована дидактична система, вона вимагає від 
викладача та майстра виробничого навчання знання та використання широкого спектру методів, 
включаючи класичні й сучасні: використання, насамперед, інформаційних методів (лекція, проблемна 
лекція, розповідь, бесіда, консультація, демонстрація і т.д.); організаційних методів (алгоритми, 
лабораторні вправи); пошукових методів (дискусія, ділова гра, ситуаційні задачі, прогресивний семінар); 
методів самостійного навчання (слухання, читання модуля, читання по тексту). 

Вибір методів навчання повинен бути спрямований на досягнення певного рівня знань учнів. 
Викладач повинен вміло підбирати методи навчання в залежності від мети навчання. Викладачі та 
майстри повинні враховувати, що на першому рівні засвоєння знань більш ефективними будуть такі 
методи, як інформаційні – лекція, бесіда, розповідь, демонстрація і т.п.. 

Мотиваційною основою для структуризації знань і вмінь студентів у логічно завершені блоки є 
застосування модульної технології навчання. Вивчення предметів за модульною технологією проходить 
у межах виділеного часу згідно робочого навчального плану. Викладач повинен розробити методичні 
рекомендації з вивчення окремої теми. 

По закінченню кожної модульної одиниці – теми, вивчення якої направлено на одержання як 
теоретичних знань, так і практичних вмінь та навичок, - необхідно проводити оцінку досягнень учня – 
атестацію рівня кваліфікації і критеріїв оцінки знань, вмінь та навичок, що визначені програмою. 

У процесі навчання викладач та майстер виробничого навчання проводить поточний контроль знань 
учнів: тематичний, тестування, написання контрольних робіт. Для визначення результатів вивчення 
модуля викладач готує завдання та проводить вихідний контроль – кваліфікаційний екзамен, в який 
входить перевірка  теоретичних знань і виконання кваліфікаційної пробної роботи. 

Комплекс методів навчання при модульній організації оцінюється за трьома параметрами: 
можливістю надання нової інформації; активністю учнів; активністю педагога. 

Метод навчання включає, з одного боку, методи викладання, з другого – методи навчання. 
Модульне навчання сприяє просуванню учня від одного модуля до другого, забезпечує швидку 

професійну адаптацію, розвиває творчу активність учнів, стимулює їх до якіснішого виконання 
виробничих завдань, передбачає гнучкий та індивідуальний підхід до особистості, формує в учнів 
здатність до швидкого виходу з проблемних ситуацій. 
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Костельная Л.И. Деятельность педагога в процессе модульной организации обучения. 

В статье рассматривается проблема деятельностного подхода к модульной организации обучения. 
Представлена характеристика модульного обучения и его методов при такой организации учебного 

процесса. 

Kostel’na L.I. Teacher’s Activity at Modular Organization of Education. 

The article considers the problem of an active approach to modular organization of education. The author gives 
characteristic to modal education and its methods at such organization of an educational process.  
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ЗАГАЛЬНОНАУКОВЕ РОЗУМІННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

У статті аналізується категорія відповідальності особистості як наукове поняття та предмет 
дослідження у вітчизняній та зарубіжній психолого-педагогічній літературі. 

Доречно відзначити, що поняття "відповідальність" досить широко використовується такими 
науками, як філософія, етика, соціологія, психологія, педагогіка. Останнім часом дана категорія все 
частіше стає об’єктом  дослідження політології, історії, економіки та екології. Природно, що зміст 
поняття "відповідальності" змінюється залежно від значення, яке вкладається у нього кожною 
конкретною наукою. Знайомство з тлумаченням різними галузями наук проблеми відповідальності 
допоможе глибше зрозуміти її всебічну цілісність, встановити часткові напрями її формування. 

За даними дослідників  А.П. Черменiна та Н.А.Мiнкiна,  в теоретичному контексті це поняття ввів до 
наукового обігу англійський філософ Дж. Милль у праці “Про свободу” (1861). Л.Фейербах у науковій 
праці “Про спіритуалізм i матеріалізм” виділяє окремий розділ “Необхідність і відповідальність”, в якому 
розглядає співвідношення необхідності, свободи i відповідальності. Сучасний український вчений 
А.Ф.Плахотний пов’язує введення категорії “відповідальності” з іменем англійського філософа А.Бена 
(“Емоції i воля”, 1855). Таким чином, короткий історичний аналіз дозволяє зробити висновок, що 
відповідальність пов’язана з виконанням людиною обов’язку, необхідністю звітуватись за це, а також зі 
свободою особистості . 

Зазначимо, що словник О.Даля тлумачить відповідальність як “обов’язок відповідати у чомусь, за 
щось, повинність запоруки за щось, обов’язок дати  у  чомусь звіт”  [1,2:717]. 

Філософсько-етична література розглядає це поняття більш широко. Так, філософський 
енциклопедичний словник пояснює відповідальність як поняття, що відбиває об’єктивний, історично-
конкретний характер взаємин між особистістю, групою та суспільством з точки зору свідомого 
здійснення поставлених взаємних вимог [2:453]. 

Відповідальність визначається як соціологічна категорія, “яка означає усвідомлення індивідом, 
соціальною групою, класом, народом свого обов’язку перед суспільством, людством, розуміння у світлі 
цього обов’язку суті i значення своїх вчинків, діяльності, узгодження їх з обов’язками i завданнями, що 
виникають у зв’язку з потребами суспільного розвитку” [3:76]. Звичайно, таке визначення відображає 
цілі радянської системи виховання, яка формувала людину-колективіста. Проте для нас важливими є 
особливості відповідальності, а також її тісний зв’язок з такими домінантами, як свобода і необхідність. 

Передумовою відповідальності є вибір можливої поведінки індивіда. Він передбачає самообмеження 
особистості, відмову від певних можливостей з метою виділення такої, яка є головною у відповідній 
ситуації. 

Дослідниками виявлено, що відповідальність тісно пов’язана з свободою прийняття рішень індивідом, 
свободою вибором ним цілей, методів, прийомів їх досягнення. Причому свобода передбачає ініціативне 
прийняття людиною рішень зі знанням справи, перемогу над своїми вузькоегоїстичними потребами, 
бажаннями і прагненнями. 

Відповідальність особистості виявляється на рівні почуттів. Ставши стійким, почуття 
відповідальності перетворюється у внутрішню якість, рису характеру особистості. Це почуття 
підтримується своєрідним психологічним механізмом - власною совістю (етимологічне значення - 
звістка про існування іншого, тобто спрямованість). Совість вимагає від людини підкорятися законам 
добра і чинити опір злу, примушує її бути чесною, виконувати свої обов’язки, зберігати свої чесноти. 
Гідність при цьому виступає як усвідомлення і переживання людиною відповідальності, яка пов’язана з 
самооцінкою виконання зобов’язань. Совість допомагає не тільки осмислити наслідки, а й емоційно на 
них прореагувати. За умови, що наслідки є позитивними, совість – “чиста”, “спокійна”, якщо ж 
негативними, то виникають “муки сумління”. Сукупність відповідальності й совісті утворює те, що ми 
часто називаємо “внутрішнім суддею”,  другим “Я”. 

Загальновідомо, що відповідальність особистості формується i розвиваються тільки в діяльності. 
Відповідальність впливає на свідомість i дії людини, на переконання, вимагає напруження волі, активізує 
емоційну сферу особистості, спонукає її до пізнавальної, трудової, суспільної активності. 

До проблеми відповідальності звертався I.Кант. У вченні про внутрішнє ставлення  до обов’язку він 
доводить, що людина підкоряє власну волю зовнішній необхідності, приймає її як внутрішній моральний 
закон [4:311]. I.Кант розглядав проблему відповідальності у зв’язку з філософською проблемою свободи. 
Свобода, за І.Кантом, підносить людину над усім світом. Але філософ не ототожнює свободу зі 
свавіллям, пригніченням, а визнає її як форму прийняття моральної потреби. “Бути вільним – це означає 
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бути рабом обов’язку” [5:37]. Моральним є лише той  вчинок, що здійснюється на основі обов’язку, 
пов’язаного лише з розумом,  без почуттєвості. Основний принцип виховання І.Кант вбачає у вихованні 
обов’язку, що, на його думку, є єдиною основою людської моральності. “З раннього віку слід вселити в 
душу дитини ідею обов’язку, оскільки тільки ця ідея спроможна надати нашій волі дійсно морального 
характеру” [6:59]. Дещо раніше (у XVIII ст.) Г.C.Cковорода  розглядав  такі  цінності  людини, як  
свободу i відповідальність, у тісному взаємозв’язку. Він обґрунтовано підтвердив, що дії людини 
детерміновані постійними законами зовнішнього світу. Але ця детермінованість не є фатальною. На 
відміну від інших живих істот, особистість наділена свободою волі у визначенні лінії своєї поведінки під 
час вибору того чи того рішення. Виходячи із принципу “сродності” праці, Г.C.Cковорода доводив, що 
свобода дій людини залежить від ступеня пізнання нею своєї природи i законів зовнішнього світу. А це, в 
свою чергу, є основою внутрішньої відповідальності. Лише пізнавши себе, свою природу, людина може 
вільно спрямувати власні зусилля на досягнення гуманних цілей, зробити життя змістовним і 
високоморальним. 

Із виникненням буржуазного суспільства відбувався подальший розвиток індивідуально-
особистісного аспекту моралі. Ця епоха переорієнтувала увагу людини з потойбічного світу (де, на її 
думку, можна досягти повної свободи) на реальне земне життя. Це призвело до того, що людина стала 
вільною у моральному виборі, що, в свою чергу, формує почуття особистої відповідальності, яке раніше 
визначалося зовнішніми установками. 

Вже у XX  ст. представники гуманістичного (А.Маслоу, Е.Фромм) та екзистенційного (В.Франкл) 
напрямів у філософії підкреслюють відносність свободи та її тісний зв’язок з відповідальністю за свій 
вільний вибір. Зокрема, Е.Фромм зазначав, що відповідальність у справжньому розумінні цього слова – 
цілком добровільний акт i відповідь на потребу іншого. Бути “відповідальним” – значить бути “вільним” 
i готовим відповісти [7:97]. В.Франкл розглядав свободу як здатність взяти на себе відповідальність за 
власну долю, свободу, слухати власну совість і приймати рішення за власну долю. В.Франкл 
дотримувався думки, що “кожна  людина  духовно  вільна  у  виборі  позиції  не  тільки  щодо  своєї  
фізичної, а   й  щодо  своєї  психічної  природи.” [8:215]. Людина є вільною  від  умов, але й вільною 
зайняти позицію щодо них – ось головна  думка  вченого [9:77]. У  своїй  концепції  людини В.Франкл 
виділяє три аспекти свободи: до потягів, до спадковості, до факторів і обставин зовнішнього середовища. 
Людина здатна до самотрансценденції і самоусунення. Здатність до першого виявляється в постійному 
виході людини за межі самої себе, в спрямованості її на щось, що існує поза нею. Самоусунення полягає 
у здатності людини піднятися над собою і над ситуацією, подивитись на себе збоку. Тому людина вільна 
знайти і реалізувати смисл життя. У знаходженні смислу життя людині допомагає совість, яку В.Франкл 
розглядає як смисловий орган, інтуїтивну здатність відшукувати єдиний необхідний смисл. Совість – 
єдине, що допомагає індивіду протистояти жорстокості та бездуховності. Людина несе відповідальність 
за здійснення унікального смислу, якщо свобода істотно обмежена обставинами. В.Франкл стверджує: 
“Людина є істотою, що вільно приймає рішення, якщо вона вільна. Цим ми ще раз відмежовуємося від 
традиційної екзистенційної концепції людини як просто вільної, адже свобода ще не містить відповіді, 
навіщо вона, тоді як у рішенні вже міститься те, за що й проти чого...” [10:117]. 

Уже з цього висловлювання зрозуміло, що абсолютної свободи не існує. Не можна, живучи в 
суспільстві, бути вільним від нього. Співвідношення свободи й відповідальності визначаються 
уявленнями, цінностями, що існують у конкретний момент у конкретних умовах. Лише завдяки 
оптимальному розумінню взаємодії свободи і відповідальності людина з різноманітних можливостей 
власного буття вибирає лише одну, реалізовує її і цим самим забезпечує власне існування. 

По суті, розуміння свободи В.Франклом не відрізняється від розуміння цього поняття К.Роджерсом, 
який вважав, що людина завжди вільна в своєму рішенні щодо способу власного буття. Відповідальність 
людини за свої дії, на його думку, передбачає залежність вільного вибору від навколишніх умов. 
“…Кожне почуття і дії клієнта детерміновані тим, що їм передувало. Такої речі, як свобода, не може 
бути”, – стверджував К.Роджерс [11:243]. 

Доцільно зазначити, що впливи навколишніх умов перетворюються психікою людини у внутрішні 
закони, мотиви діяльності. У зв’язку з цим розглядають розвиток відповідальності від колективної до 
індивідуальної (А.І.Титаренко, О.Ф.Плахотний), у онтогенезі – від зовнішньої до внутрішньої (Ж.Паже), 
а також від відповідальності за минуле до відповідальності за майбутнє (К.Муздибаєв). Довгий час наші 
дослідники найчастіше вивчали зовнішню, соціальну відповідальність і недостатньо уваги надавали 
розвитку внутрішньої, особистої. На такому підході до проблеми відповідальності позначився вплив 
тоталітарної ідеології. Так, у недалекому минулому в СРСР головною інстанцією відповідальності 
вважались соціалістична вітчизна, комуністичні ідеали, класові інтереси.  

Для нас особливо важливим є розуміння атрибуції відповідальності Ж.Пiаже. У книзі “Моральне 
судження дитини” він переконливо доводить, що в своєму розвитку відповідальність проходить дві стадії 
– об’єктивну i суб’єктивну. Перехід від однієї стадії до іншої здійснюється поетапно. 
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Розвиваючи ідеї Ж.Пiаже, американський психолог Л.Колберг вивів шість стадій розвитку 
відповідальності як якості, які розподілив на три рівні. Перший рівень – доморальний – характеризується 
тим, що дитина у вчинках орієнтується не на моральні принципи, а на можливість одержати схвалення, 
тобто керується егоїстичними спонуками. На другому рівні – рівні конвенційної моралі – дитина приймає 
мораль з метою підтримати свій авторитет серед оточуючих. У разі конфлікту вона охоче приєднується 
до рішення, яке приймає група, i рішуче відмовляється нести особисту відповідальність та визнавати 
свою провину, якщо її не визнає група. Виразно виявляється суперечність між прагненням особистості до 
групової належності та необхідності наслідувати погляди групи. Третій рівень (Л.Колберг називає його 
рівнем автономної моралі) пов’язаний з оцінкою особистістю її власних рис. Для цього рівня 
характерною є та внутрішня відповідальність, завдяки якій людина відчуває себе морально зрілою. 
Зокрема, старшокласники, що досягли цього рівня, організовують свою поведінку згідно з виробленими 
моральними принципами та переконаннями i лише згодом порівнюють свій вибір із вибором інших. 

З точки зору сучасного психологічного аналізу відповідальність визначається як одна з найбільш 
загальних якостей, як результат “інтеграції” всіх психічних функцій світу, оцінки власних чуттєвих  
ресурсів, емоційного ставлення до обов’язку, волі” [12]. Дослідники (М.Савчин) розглядають 
відповідальність як  цілісну якість особистості, в якій інтегровані її духовні, соціально-психологічні та 
психофізіологічні функції. Відповідальність  визначається як мета виховання і якість, яка концентрує 
усвідомлення особистістю суспільно значущого обов’язку ( І.Бех). 

Отже, розглянуті філософсько-психологічні підходи до проблеми відповідальності розширюють межі 
розуміння витоків та особливостей її становлення. Педагог має володіти дійсно науковими  знаннями про 
природу відповідальності, аби в  подальшому організувати процес її формування і досягти ефективної 
результативності. 
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У «Віснику Житомирського педагогічного університету» публікуються оригінальні (раніше не 

опубліковані) статті теоретичного і експериментального характеру з різних галузей науки. Вони повинні 
бути певним науковим внеском в ту галузь, якій присвячена робота. 

 
Редакція просить авторів при оформленні статей керуватись такими правилами: 
1.  Мова рукопису - українська. 
2.  Рукопис подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у вигляді документа 

Word (російський варіант редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). До дискети 
додається підписана автором роздруківка тексту. Текст рукопису має бути перевірений коректором 
(філологом), а роздруківка тексту -  ним підписана. Матеріал рукопису на дискеті повинен бути 
ідентичний роздруківці.      

3.  Параметри сторінки: формат А4, поля – 2,5 см зі всіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см, 
нижній колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).  

4.  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 
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7.  Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню «Таблиця». 
8.  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, 
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Крім того, усі формули мають бути вставлені у таблиці без обрамлення: 

f
l

T
=

1
2 µ

 
 

(4) 

Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули - в другу колонку 
з виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо.   

 

   
 

Рис.1. Параметри для розмірів та стилю редактора формул. 
 
 

9. 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. 
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10. Матеріали розташовуються у такій послідовності: 
а)  Індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю). 
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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, 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. 
 
11. Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання 
позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4], [6:35], [8:21:9:117]. Список починається 
підзаголовком «Список використаної літератури» (напівжирний шрифт, вирівнюванням по центру). 
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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. 

12. Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті (курсив). 
Зразки: 
Стеценко О. И.  Особенности стиля научно-технической литературы в украинском и английском 

языках (на материале журнальных статей по машиностроению). 
Выявлены изоморфные и алломорфные характеристики украинского и английского научного 

функционального стиля на разных уровнях: морфологическом, лексическом, фразеоматическом, 
синтаксическом и текстовом. 

Stetsenko O. I.  Style Peculiarities of Scientific Technical Literature in Ukrainian and English (on the 
material of journal articles in the field of mechanical engineering). 

Isomorphic and allomorphic characteristics of the scientific functional style in Ukrainian and English are 
revealed at different levels: morphological, lexical, phraseomatic, syntactic, and textual. 

 
Матеріали, оформленні з порушенням вказаних вище вимог, прийматись не будуть. 
Роздруковані матеріали подаються секретареві редколегії, ст. викладачеві кафедри мови з 

методикою викладання у початкових класах Шевчук Тетяні Олександрівні. Дискети, що містять 
остаточні (з усіма внесеними правками коректора) електронні варіанти статей подаються окремо у 
видавничий відділ університету (кім. № 227 центрального корпусу). Дискети з текстами статей 
авторам не повертаються.  
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